ক োম্পোনী অআন, ১৯৯৪
( ১৯৯৪ ননয ১৮ নং অআন )
[১২ সনেম্বয, ১৯৯৪]
ক োম্পোনীভূ ও নযোনয
ংশোধন শে প্রণীি অআন৷

তিয় তভতি ম্পত ি ি অআন এ ীবূি যণ ও

সমনতু সকোম্পোনীভূ  নযোনয কততয় তভতত ম্পতকি ত অআন একীবূ ত  ংনোধন কযো
ভীচীন  প্রনয়োজনীয়;
সনতু এতদদ্বোযো তনম্নরূ অআন কযো আর:প্রথভ খন্ড
প্রোযতি
ংতিগপ্ত তশযোনোভ ১৷ (১) এআ অআন সকোম্পোনী অআন, ১৯৯৪ নোনভ তবতত আনফ৷
ও প্রফিিন
(২) যকোয, যকোযী সগনজনট প্রজ্ঞোন দ্বোযো, সম তোতযখ তনধিোযণ কতযনফ
আো সআ তোতযনখ ফরফত্ আনফ৷

ংজ্ঞো

২৷ (১) তফলয় ফো প্রংনগয তযন্থী সকোন তকছু নো থোতকনর, এআ
অআনন (ক) “থি-ফত্য” ফতরনত, সকোন তনগতভত ংস্থো (Body Corporate) এয
সতগনে, সআ ভয়কোরনক ফুঝোআনফ সম ভয়কোর, ঈো একটি ূণি-ফত্য
ঈক ফো নো ঈক, এয রোব-তগততয তোফ ঈক্ত ংস্থোয োধোযণ
ফোতলিক বোয় ঈস্থোন কযো য় :
তনফ তি থোনক সম, সকোন ফীভো সকোম্পোনীয সতগনে “থি-ফত্য” ফতরনত
তিকো ফত্যনক ফুঝোআনফ;
(খ) “অদোরত” ফতরনত ধোযো ৩ এ ঈতরস্্নতখত এখততয়োযম্পন্ন

অদোরতনক ফুঝোআনফ;
(গ) “কভিকতি ো” ফতরনত সকোম্পোনীয সকোন তযচোরক, ভযোননতজং এনজন্ট,
ভযোননজোয, তচফ ফো নয সম সকোন কভিকতি োনক ফুঝোআনফ এফং তনম্নফতণিত
ফযতক্তগণ আোয ন্ত্মবুি ক্ত আনফন, মথো :() ভযোননতজং এনজন্ট সকোন পোভি আনর, ঈক্ত পোনভিয সম সকোন
ংীদোয;
(অ) ভযোননতজং এনজন্ট সকোন তনগতভত ংস্থো আনর, ঈক্ত ংস্থোয সম
সকোন তযচোরক ফো ভযোননজোয :
তনফ তি থোনক সম, ৩৩১, ৩৩২ এফং ৩৩৩ ধোযো ফযতীত, নযোনয
সতগনে সকোন তনযীতগক এআ ংজ্ঞোয ন্ত্মবুি ক্ত আনফ নো;
(ঘ) “সকোম্পোনী” ফতরনত এআ অআননয ধীনন গঠিত এফং তনফতিকৃ ত
সকোন সকোম্পোনী ফো সকোন তফদযভোন সকোম্পোনীনক ফুঝোআনফ;
(ঙ) “সজরো অদোরত” ফতরনত সজরোয অতদ এখততয়োযম্পন্ন প্রধোন
সদয়োনী অদোরতনক ফুঝোআনফ; তনফ োধোযণ সদয়োনী এখততয়োয প্রনয়োগ
কতযনর োআনকোটি তফবোগ এআ ংজ্ঞোয ন্ত্মবুি ক্ত আনফ নো;
(চ) “তডনফঞ্চোয” ফতরনত সকোম্পোনী তযম্পনদয (asset) ঈয সকোন চোজি
ৃতি কযম্্নক ফো নো কযম্্নক, সকোম্পোনীয তডনফঞ্চোয-িক, ফন্ড
নযতফধ ততকঈতযটি (Security) এআ ংজ্ঞোয ন্ত্মবুি ক্ত আনফ;
(ছ) “তপতর” ফতরনত এআ অআননয সকোন তপতরনক ফুঝোআনফ;
(জ) “তনধিোতযত” ফতরনত সকোম্পোনীয ফরুতি ংক্রোন্ত্ম এআ অআননয
তফধোনোফরীয সতগনে ুপ্রীভ সকোটি কতৃি ক প্রণীত তফতধ দ্বোযো তনধিোতযত
ফুঝোআনফ এফং, এআ অআননয নযোনয তফধোনোফরীয সতগনে, যকোয কতৃি ক
তনধিোতযত ফুঝোআনফ;
(ঝ) “তযচোরক” ফতরনত তযচোরক নদ অীন সম সকোন ফযতক্ত, তততন
সম নোনভআ তবতত ঈন নো সকন, ন্ত্মবুি ক্ত আনফন;
(ঞ) “োফতরক সকোম্পোনী” ফতরনত এআ অআন ফো এআ অআন প্রফতি ননয
ফযফতত ূনফি ফরফত্ সকোন অআননয ধীনন তনগতভত (incorporated)
এভন সকোন সকোম্পোনীনক ফুঝোআনফ মোো প্রোআনবট সকোম্পোনী নন;

(ট) “প্রোআনবট সকোম্পোনী” ফতরনত এভন সকোম্পোনীনক ফুঝোআনফ মোো ঈোয
ংঘতফতধ দ্বোযো () সকোম্পোনীয সয়োয, মতদ থোনক, স্ত্মোন্ত্মনযয তধকোনয ফোধো-তননলধ
অনযো কনয;
(অ) সকোম্পোনীয সয়োনয ফো তডনফঞ্চোনয মতদ থোনক, চোাঁদো দোননয তনতভত্ত
(subscription) জনোধোযনণয প্রতত অভন্ত্রণ জোনোননো তনতলদ্ধ কনয; এফং
(আ) আোয দয-ংখযো সকোম্পোনীয চোকুযীনত তনমুক্ত ফযতক্তগণ ফযতীত,
ঞ্চোনয ভনধয ীভোফদ্ধ যোনখ :
তনফ তি থোনক সম, মতদ দুআ ফো তনতোতধক ফযতক্ত সমৌথবোনফ সকোন
সকোম্পোনীয এক ফো একোতধক সয়োনযয ধোযক (shareholder) ন, তোো
আনর তোোযো, এআ ংজ্ঞোয ঈনেয ুযণকনে, একজন দয ফতরয়ো গণয
আনফন;
(ঠ) “ফযফস্থোনো তযচোরক” ফতরনত এভন একজন তযচোরকনক ফুঝোআনফ
মোোয ঈয, সকোম্পোনীয তত সকোন চু তক্তফনর থফো সকোম্পোনীয
োধোযণ তকংফো তযচোরক বোয় গৃীত সকোন তদ্ধোন্ত্মফনর থফো
ংঘস্মোযক ফো ংঘতফতধয তফধোনফনর, সকোম্পোনীয ফযফস্থোনোয ভূর
তগভতো তিত আয়োনছ, সম তগভতো তততন নযথোয় প্রনয়োগ কতযনত
োতযনতন নো; এফং ফযফস্থোনো তযচোরনকয নদ অীন সকোন একক
ফযতক্ত (individual), পোভি ফো সকোম্পোনী, তোোনক ফো ঈোনক সম নোনভআ
তবতত কযো ঈক, এআ ংজ্ঞোয ন্ত্মবুি ক্ত আনফন :
তনফ তি থোনক সম, সকোম্পোনীয দদনতিন  গতোনুগততক ধযননয
প্রোতনক কোমিোফরী, সমভন- সকোন দতরনর সকোম্পোনীয োধোযণ ীরনভোয
ংতকত কযো, সকোম্পোনীয নতগ সকোন ফযোংনকয সচক বোংগোননো ফো
ঈোনত ৃষ্োংকন, সকোন স্ত্মোন্ত্মযনমোগয দতরর (negotiable instrument)
ংগ্র ফো ঈোনত ৃষ্োংকন, সকোন সয়োয োটিিতপনকনট স্বোতগযদোন ফো
সকোন সয়োয স্ত্মোন্ত্ময তনফিননয তননদি  প্রদোন, আতযোতদ কোমিম্পন্ন
কযোয জনয সকোম্পোনীয তযচোরকগণ কতৃি ক প্রদত্ত তগভতো সকোম্পোনীয
ফযফস্থোনোয ভূর তগভতোয ন্ত্মবুি ক্ত ফতরয়ো গণয আনফ নো :
অয তি থোনক সম, সকোন সকোম্পোনীয ফযফস্থোনো তযচোরক ঈক্ত
সকোম্পোনীয তযচোরক তযলনদয তত্ত্বোফধোনন এফং তনয়ন্ত্রণ  তননদি নো
সভোতোনফক স্বীয় তগভতো প্রনয়োগ কতযনফন;

(ড) “ফযোংক-সকোম্পোনী” ফতরনত ফযোংক-সকোম্পোনী অআন, ১৯৯১ (১৯৯১
ননয ১৪ নং অআন) এয ৫ ধোযোয (ণ) দপোয় ংজ্ঞোতয়ত ফযোংকসকোম্পোনীনক ফুঝোআনফ;
(ঢ) “তফদযভোন সকোম্পোনী” ফতরনত এআ অআন প্রফতি ননয ূনফি সম সকোন
ভনয় ফরফত্ সকোম্পোনী ংক্রোন্ত্ম সকোন অআননয ধীনন গঠিত 
তনফতিকৃ ত এভন সকোম্পোনীনক ফুঝোআনফ; মোো ঈক্ত প্রফতি ননয নয
তফদযভোন;
(ণ) “ফীভো সকোম্পোনী” ফতরনত এভন সকোম্পোনীনক ফুঝোআনফ মোো শুধুভোে
ফীভো ফযফো থফো নয এক ফো একোতধক ফযফোনয়য তত একনমোনগ
ফীভো ফযফো তযচোরনো কনয;
(ত) “ভযোননজোয” ফতরনত, তযচোরক তযলনদয তত্ত্বোফধোন, তনয়ন্ত্রণ  তননদি 
সভোতোনফক, সকোম্পোনীয কর ফো প্রোয় কর তফলয় এফং কোমিোফরীয
ফযফস্থোনোয দোতয়নে তননয়োতজত সকোন একক ফযতক্তনক ফুঝোআনফ; এফং
ভযোননজোয নদ অীন থোতকনর, সকোম্পোনীয সকোন তযচোরক ফো নয
সকোন ফযতক্ত, তোোনক সম নোনভআ তবতত কযো ঈক এফং তোোয
চোকুযী চু তক্ততবতত্তক ঈক ফো নো ঈক এআ ংজ্ঞোয ন্ত্মবুি ক্ত আনফন;
(থ) “ভযোননতজং এনজন্ট” থি এভন ফযতক্ত, পোভি ফো সকোম্পোনী, সম নোনভআ
তবতত ঈক নো সকন, তমতন ফো মোো সকোম্পোনীয তত ম্পোতদত
চু তক্তফনর সকোম্পোনীয তযচোরকগনণয তনয়ন্ত্রণোধীনন ঈক্ত সকোম্পোনীয কর
তফলয়, ফো চু তক্তনত সকোন তনতদি ি তফলয় ফোদ সদয়ো আনর ঈো ফযতীত
নয কর তফলয় এফং কোমিোফরী ফযফস্থোনোয তধকোযপ্রোি :
(দ) “সযতজষ্ট্রোয” ফতরনত এআ অআননয ধীনন সকোম্পোনীভূ তনফিননয
দোতয়ে োরনকোযী সযতজষ্ট্রোয ফো নয সম সকোন কভিকতি োনক ফুঝোআনফ, তততন
সম নোনভআ তবতত ঈন নো সকন;
(ধ) “সয়োয” ফতরনত সকোম্পোনীয ভূরধননয সকোন ংনক ফুঝোআনফ এফং
ফযক্ত ফো ফযক্তবোনফ সকোন িক  সয়োনযয োথিকয প্রকো োআনর সআ
িক ফযতীত, নযোনয িক এআ ংজ্ঞোয ন্ত্মবুি ক্ত আনফ;
(ন) “তচফ” ফতরনত এআ অআননয ধীনন তচনফয কতি ফয এফং নয সকোন
তনফিোী ফো প্রোতনক দোতয়ে োরনোনথি তনমুক্ত এফং তনধিোতযত
সমোগযতোম্পন্ন সকোন একক ফযতক্তনক ফুঝোআনফ;
() “ংঘতফতধ” (articles) ফতরনত তপতর ১ এ তফধৃত প্রতফধোনভূনয

মতটু কু সকোন সকোম্পোনীয সতগনে প্রনমোজয য় ততটু কু ঐ সকোম্পোনীয
ংঘতফতধনক (articles of association) ফুঝোআনফ :
তনফ তি থোনক সম, সকোম্পোনী ংক্রোন্ত্ম নয সকোন অআন, মোো এআ
অআন প্রফতি ননয ূনফি ফরফত্ তছর, এয ধীনন গঠিত সকোন সকোম্পোনীয
ংঘতফতধ, এআ অআননয তফধোনোফরীয তত ংগততূণি নো আনর, এআ
অআননয তফধোন নুোনয প্রণীত আয়োনছ ফতরয়ো গণয আনফ;
(প) “ংঘ-স্মোযক” (memorandum of association) ফতরনত এআ অআননয
তফধোনোনুোনয প্রণীত সকোম্পোনীয ভূর ংঘস্মোযক ফো যফতীনত ঈোয
ংনোতধত রূনক ফুঝোআনফ;
(২) এআ অআননয ঈনেয ূযণকনে, সকোন সকোম্পোনী, ঈ-ধোযো (৪) এয
তফধোন োননতগ, য একটি সকোম্পোনীয ধীনস্থ (subsidiary)
সকোম্পোনী ফতরয়ো গণয আনফ, মতদ প্রথনভোক্ত সকোম্পোনী এভন একটি
সকোম্পোনী য় সম,(ক) ঈোয তযচোরক তযলনদয গঠন তনয়ন্ত্রণ কনয ঈক্ত য
সকোম্পোনী; থফো
(খ) ঈো একটি তফদযভোন সকোম্পোনী তোনফ, এআ অআন ফরফত্ আফোয
ূনফি এআরূ গ্রোতধকোয-সয়োয (preference share) আুয কতযয়ো থোনক
মোোয ধোযকগণ আকুযআটি সয়োনযয ধোযকগনণয নযোয় সকোম্পোনীয কর
ফযোোনয সবোটোতধকোয প্রনয়োনগয তধকোযী এফং ঈোয সভোট সবোটদোনতগভতোয নধিনকয সফী প্রনয়োগ  তনয়ন্ত্রণ কনয ঈক্ত য সকোম্পোনী;
থফো
(গ) ঈো দপো (খ) সত ফতণিত ধযননয ধীনস্থ সকোম্পোনী নয়, তকন্তু
ঈোয আকুযআটি সয়োয ভূরধননয নোতভক ভূনরযয (nominal value)
নধিনকয সফী ধোযণ কনয ঈক্ত য সকোম্পোনী; থফো
(ঘ) ঈো এআরূ একটি তৃ তীয় সকোম্পোনীয ধীনস্থ, মোো ঈক্ত য
সকোম্পোনীয ধীনস্থ সকোম্পোনী৷
(৩) ঈ-ধোযো (২) এয ঈনেয ূযণকনে, সকোন সকোম্পোনীয তযচোরক
তযলদ গঠন য একটি সকোম্পোনীয দ্বোযো তনয়তন্ত্রত য় ফতরয়ো গণয
আনফ, মতদ ঈক্ত য সকোম্পোনী ঈোয তগভতো, নয সকোন ফযতক্তয
ম্মতত ফো ঐকযভত ফযততনযনকআ, প্রনয়োগ কতযয়ো ঈোয আচ্ছোভত কর ফো
সম সকোন ংখযক তযচোরক তননয়োগ ফো োযণ কতযনত োনয; এফং এআ

ঈধোযোয তফধোননয ঈনেয ূযণকনে, ঈক্ত য সকোম্পোনী এআ কর
তযচোরনকয নদ তননয়োগ দোননয তগভতোম্পন্ন ফতরয়ো গণয আনফ, মতদ
ঈক্ত তযচোরনকয নদ(ক) তননয়োগদোননয জনয ঈক্ত তগভতো সকোন একক ফযতক্তয নুকূনর
প্রনয়োগ নো কতযয়ো তননয়োগদোন ম্ভফ নো য়; থফো
(খ) সকোন একক ফযতক্তনক এআ কোযনণ তননয়োগ কযো প্রনয়োজন সম, তততন
ঈক্ত য সকোম্পোনীনত একজন তযচোরক, ভযোননতজং এনজন্ট, তচফ,
ফযফস্থোক ফো নয সকোন নদ তননয়োতজত; থফো
(গ) সকোন একক ফযতক্ত তধতষ্ত থোনকন ফো থোতকনফন, তমতন ঈক্ত য
সকোম্পোনী ফো ঈোয ধীনস্থ সকোন তৃ তীয় সকোম্পোনীয ভননোনীত ফযতক্ত৷
(৪) সকোন সকোম্পোনী য সকোন সকোম্পোনীয ধীনস্থ সকোম্পোনী তক নো
তোো তনধিোযনণয সতগনে তনম্নফতণিত তি োফরী প্রনমোজয আনফ, মথো :(ক) ঈক্ত য সকোম্পোনীনত নয কোোয তফশ্বো স্থোনজতনত কোযনণ
(fiduciary capacity) ঈো সকোন সয়োয ধোযণ কতযনর ফো সকোন
তগভতোয তধকোযী আনর ঐগুতর ঈোয সয়োয ফো তগভতো ফতরয়ো গণয
আনফ নো;
(খ) দপো (গ)  (ঘ) এয তফধোনোফরী োননতগ, সকোন সয়োয ফো
তগভতো ঈক্ত য সকোম্পোনীয সয়োয ফো তগভতো ফতরয়ো গণয আনফ,
মতদ() ঈক্ত য সকোম্পোনীয ভননোনীত সকোন ফযতক্ত ঈোয নতগ ঈক্ত
সয়োয ধোযণ কনযন ফো ঈক্ত তগভতো প্রনয়োনগয তধকোযী ন, তনফ ঈক্ত
য সকোম্পোনীনত নয কোোয তফশ্বো স্থোনজতনত কোযনণ সকোম্পোনীয
ভননোনীত ফযতক্ত কতৃি ক সয়োয ধোযণ ফো তগভতো প্রনয়োনগয সতগনে এআ
দপো প্রনমোজয আনফ নো;
(অ) ঈক্ত য সকোম্পোনীয সকোন ধীনস্থ ফো এআরূ ধীনস্থ
সকোম্পোনীয ভননোনীত সকোন ফযতক্ত ঈক্ত সয়োয ধোযণ কনযন ফো ঈক্ত
তগভতো প্রনয়োনগয তধকোযী ন, তনফ ঈক্ত ধীনস্থ সকোম্পোনীনত নয
কোোয তফশ্বো স্থোনজতনত কোযনণ সকোম্পোনীয ভননোনীত ফযতক্ত কতৃি ক
সয়োয ধোযণ ফো তগভতো প্রনয়োনগয সতগনে এআ দপো প্রনমোজয আনফ নো;
(গ) প্রথনভোক্ত সকোম্পোনীয তডনফঞ্চোনযয তি োফরী ফো ঈক্ত তডনফঞ্চোয আুযয
তনশ্চয়তো তফধোন  জোভোনত তোনফ প্রণীত সকোন ট্রোি-দতরর ফনর

সকোন ফযতক্তয তধকোনয সকোন সয়োয ফো প্রনয়োগনমোগয তগভতো থোতকনর,
তোো ঈনতগো কযো আনফ;
(ঘ) দপো (গ) এয তফধোন প্রনমোজয য় নো এআরূ সকোন সয়োয ফো
তগভতো মতদ() ঈক্ত য সকোম্পোনী ফো ঈোয ধীনস্থ সকোম্পোনী ফো এআরূ
সকোম্পোনীদ্বনয়য সম সকোনটিয ভননোনীত ফযতক্ত ধোযণ কনয ফো প্রনয়োনগয
তধকোযী য়, এফং
(অ) ঈক্ত য সকোম্পোনী ফো ঈোয ধীনস্থ সকোম্পোনী, ঈোয োধোযণ
ফযফোয ং তোনফ থি ঋণদোন কতযয়ো থোনক এফং সআ ঋনণয
জোভোনতস্বরূ ঈক্ত সয়োয ফো তগভতোয তধকোযী আয়ো থোনক,
তোো আনর এআরূ সকোন সকোম্পোনী ফো ঈোনদয ভননোনীত ফযতক্ত ঈক্ত
সয়োয ধোযণ কনয নো ফতরয়ো ফো ঈক্ত তগভতো প্রনয়োনগয তধকোযী নয়
ফতরয়ো গণয আনফ৷
(৫) এআ অআননয ঈনেযূযণকনে, সকোন সকোম্পোনী য সকোন
সকোম্পোনীয তনয়ন্ত্রণকোযী (holding) সকোম্পোনী ফতরয়ো গণয আনফ, মতদ এফং
সকফরভোে মতদ, প্রথনভোক্ত সকোম্পোনীটি ঈক্ত য সকোম্পোনীয ধীনস্থ
সকোম্পোনী য়৷

এখতিয়োযম্পন্ন
অদোরি

৩৷ (১) এআ অআননয ধীন এখততয়োযম্পন্ন অদোরত আনফ োআনকোটি
তফবোগ :
তনফ তি থোনক সম যকোয, যকোযী সগনজনট প্রজ্ঞোন দ্বোযো এফং
তত্কতৃি ক তনধিোতযত ফোধো-তননলধ  তি োফরী োননতগ, এআ অআননয
ধীনন োআনকোটি তফবোনগ তিত ভুদয় ফো সম সকোন তগভতো সকোন
সজরো অদোরতনক িণ কতযনত োতযনফ; এফং সআনতগনে ঈক্ত সজরো
অদোরত, ংতস্্নি সজরোয় সম কর সকোম্পোনীয তনফতিকৃ ত কোমিোরয়
যতয়োনছ সআ কর সকোম্পোনীয সতগনে, এখততয়োযম্পন্ন অদোরত আনফ৷
ফযোখযো:- সকোন সকোম্পোনী ফরুতিয (winding up) ফযোোনয সজরো
অদোরনতয এখততয়োয তনধিোযনণয ঈনেনয, “তনফতিকৃ ত কোমিোরয়” ফতরনত
সকোম্পোনীয ফরুতিয জনয দযখোস্ত্ম স কযোয ফযফতত ছয় ভো
ূনফি সম স্থোনন ঈক্ত সকোম্পোনীয তনফতিকৃ ত কোমিোরয় তছর সআ স্থোননক
ফুঝোআনফ৷

(২) সকফর মনথোমুক্ত অদোরনত সকোন কোমিধোযো যম্্নজু নো য়োয
কোযনণ ঈক্ত কোমিধোযোনক এআ ধোযোয সকোন তকছু আ বফধ প্রততন্ন কতযনফ
নো৷
তিিীয় খন্ড
গঠন ও তনগতভি যণ
তনতদি ষ্ট ংখযোয
তধ ংখয
ফযতি-ভন্বশয়
ংীদোযী োযফোয
আিযোতদ গঠন
তনতলদ্ধ

৪৷ (১) এআ অআননয ধীনন সকোম্পোনী তোনফ তনফতিকৃ ত নো আনর,
থফো নয সকোন অআননয দ্বোযো ফো ধীনন গঠিত নো আনর, ফযোংকফযফো তযচোরনোয ঈনেনয দনয তধক ফযতক্ত-ভন্বনয় সকোন সকোম্পোনী,
তভতত ফো ংীদোযী কোযফোয (partnership) গঠন কযো মোআনফ নো৷
(২) এআ অআননয ধীনন সকোম্পোনী তোনফ তনফতিকৃ ত নো আনর, থফো
নয সকোন অআননয দ্বোযো ফো ধীনন গঠিত নো আনর, তফ জননয তধক
ফযতক্ত-ভন্বনয় এভন সকোন সকোম্পোনী, তভতত ফো ংীদোযী কোযফোয গঠন
কযো মোআনফ নো মোোয ঈনেয আনতনছ ফযোংক-ফযফো ফযতীত নয সকোন
ফযফো তযচোরনো কতযয়ো ঈক্ত সকোম্পোনী, তভতত, কোযফোয ফো ঈোয সকোন
দনযয জনয ভুনোপো জিন কযো৷
(৩) সমৌথ-োতযফোতযক ফযফো তযচোরনোকোযী সমৌথ-তযফোনযয সতগনে
এআ ধোযোয তফধোন প্রনমোজয আনফ নো : তনফ তি থোনক সম, দুআ ফো
তনতোতধক সমৌথ-তযফোয তভতরয়ো সকোন ংীদোযী কোযফোয, তভতত ফো
সকোম্পোনী গঠন কতযনর ঈোনদয সতগনে এআ ধোযোয নযোনয ঈ-ধোযোয
তফধোন প্রনমোজয আনফ; এফং এআ ধোযোয ঈনেয ূযণকনে, ঈক্ত
তযফোযভূনয দযগনণয ংখযো গণনো কযোয ভয় প্রোিফয়স্ক
দযগণনক ফোদ তদনত আনফ৷
(৪) সকোন সকোম্পোনী, তভতত ফো ংীদোযী কোযফোয এআ ধোযোয তফধোন
রংঘন কতযয়ো ফযফো তযচোরনো কতযনর, ঈোয প্রনতযক দয ঈক্ত ফযফো
আনত ঈদ্ভূ ত দোয়-সদনোয জনয ফযতক্তগতবোনফ দোয়ী থোতকনফন৷
(৫) এআ ধোযোয তফধোন ভোনয কতযয়ো গঠিত সকোন সকোম্পোনী, তভতত ফো
ংীদোযী কোযফোনযয প্রনতযক দয নতধক োাঁচ োজোয টোকো থিদনে
দেনীয় আনফন৷

তনগতভি

৫৷ োফতরক সকোম্পোনী গঠননয সতগনে োত ফো তনতোতধক ফযতক্ত এফং

ক োম্পোনীয গঠন
দ্ধতি

প্রোআনবট সকোম্পোনী গঠননয সতগনে দুআ ফো তনতোতধক ফযতক্ত, অআনোনুগ সম
সকোন ঈনেনয, তনগতভত সকোম্পোনী গঠন কতযনত োতযনফ, এফং ঈো কতযনত
চোতনর, তোোযো তোোনদয নোভ ংঘস্মোযনক স্বোতগয কতযয়ো (subscribe)
এফং তনফতিকযণ ংক্রোন্ত্ম এআ অআননয তফধোন সভোতোনফক নযোনয
ফযফস্থো গ্রণ কতযয়ো ীতভতদোয় ফো ীতভতদোয় ফযততনযনক তনম্নরূ সম
সকোন সকোম্পোনী গঠন কতযনত োতযনফন, মথো :-

(ক) সয়োয দ্বোযো ীতভতদোয় সকোম্পোনী, থিোত্ এভন সকোম্পোনী মোোয
ংঘস্মোযক দ্বোযো সকোম্পোনীয দযগনণয দোয় এয তযভোণ তোোনদয তনজ
ভোতরকোনোধীন সয়োনযয তযনোতধত ং, মতদ থোনক, মিন্ত্ম ীতভত
যোখো য়; থফো

(খ) গযোযোতন্ট দ্বোযো ীতভতদোয় সকোম্পোনী, থিোত্ এভন সকোম্পোনী মোোয
দযগনণয দোয় এয তযভোণ সকোম্পোনীয ংঘস্মোযক দ্বোযো এআরূন
ীতভত যোখো য় সম, ঈক্ত সকোম্পোনী ফরুতিয সতগনে তোোযো প্রনতযনক
ঈোয তযম্পনদ (asset) একটি তনতদি ি ীভো মিন্ত্ম থি প্রদোনন
প্রততশ্রম্্নততফদ্ধ থোনকন; থফো
(গ) ীতভতদোয় সকোম্পোনী, থিোত্ এভন সকোম্পোনী মোোয দযগনণয
দোয় এয সকোন তনতদি ি ীভোনযখো থোনক নো৷

কয়োয িোযো
ীতভিদোয়
ক োম্পোনীয
ংঘস্মোয

৬৷ সয়োয দ্বোযো ীতভতদোয় সকোম্পোনীয সতগনে-

(ক) ংঘস্মোযনক তনম্নফতণিত তফলয়গুতর তফধৃত থোতকনফ, মথো :-

() সকোম্পোনীয নোভ, মোোয সনল “ীতভতদোয়” ফো “তরতভনটড” ব্দটি
তরতখত থোতকনফ;

(অ) তনফতিকৃ ত কোমিোরনয়য ঠিকোনো;

(আ) সকোম্পোনীয ঈনেযভূ এফং ফোতণতজযক (Trading) সকোম্পোনী
ফযতীত নযোনয সতগনে, সম কর এরোকোয় ঈোয ঈনেয  কোমিোফরী
তযফযোি থোতকনফ ঈোয ঈনরস্্নখ;

(ই) দযগনণয দোয় সয়োয দ্বোযো ীতভত, এআ ভনভি একটি তফফৃতত; এফং

(ঈ) সম সয়োয-ভূরধন (share capital) রআয়ো সকোম্পোনী তনফতিকৃ ত
য়োয প্রস্ত্মোফ কতযনতনছ, টোকোয ংনক ঈোয তযভোণ এফং স
নুোনয তনতদি ি ংখযক সয়োনয ঈক্ত ভূরধননয তফবোজন;

(খ) ংঘস্মোযনক স্বোতগযকোযী প্রনতযক ফযতক্তয নুযন একটি সয়োয
থোতকনফ; এফং

(গ) ংঘস্মোযনক স্বোতগযকোযী প্রনতযক ফযতক্ত তোোয নোনভয তফযীনত
তত্কর্রতৃিক গৃীত সয়োয ংখযো ঈনরস্্নখ কতযনফন৷

গযোযোতি িোযো
ীতভিদোয়
ক োম্পোনীয
ংঘস্মোয

৭৷ গযোযোতন্ট দ্বোযো ীতভতদোয় সকোম্পোনীয সতগনে-

(ক) ংঘস্মোযনক তনম্নফতণিত তফলয়গুতর তফধৃত থোতকনফ, মথো :-

() সকোম্পোনীয নোভ, মোোয সনল “ীতভতদোয়” ফো “তরতভনটড” ব্দটি
তরতখত থোতকনফ;

(অ) তনফতিকৃ ত কোমিোরনয়য ঠিকোনো;

(আ) সকোম্পোনীয ঈনেযভূ এফং ফোতণতজযক সকোম্পোনী ফযতীত নযোনয
সতগনে, সম কর এরোকোয় সকোম্পোনীয ঈনেনয  কোমিোফরী তযফযোি
থোতকনফ, ঈোয ঈনরস্্নখ;

(ই) দযগনণয দোয় গযোযোতন্ট দ্বোযো ীতভত, এআ ভনভি একটি তফফৃতত; এফং

(ঈ) সকোম্পোনীয দয থোকোকোনর থফো দযদ তযভোতিয এক
ফছনযয ভনধয সকোম্পোনী ফরুি আনর, দযগনণয প্রনতযনক সকোম্পোনীয
ফরুতিয ূনফি ফো সতগেভত দযদ তযভোতিয ূনফি সকোম্পোনীয ঈয
সম কর ঋণ  দোয়-সদনো ফতি োআয়োনছ ঈো তযনোনধয জনয সকোম্পোনীয
ফরুতিয ফযয়  এতদংক্রোন্ত্ম চোজি তযনোনধয জনয এফং
প্রদোয়কগনণয তননজনদয ভনধয োযস্পতযক তধকোনযয ভন্বয় োধননয জনয
একটি তনতদি ি ংনকয থি প্রদোনন প্রততশ্রম্্নততফদ্ধ, এআ ভনভি একটি
তফফৃতত; এফং

(খ) সকোম্পোনীয মতদ সকোন সয়োয-ভূরধন থোনক, তোো আনর-

() ঈো সম তযভোণ সয়োয-ভূরধন রআয়ো তনফতিকৃ ত য়োয প্রস্ত্মোফ
কতযনতনছ, টোকোয ংনক ঈোয তযভোণ এফং স নুোনয তনতদি ি ংখযক
সয়োনয ঈক্ত ভূরধননয তফবোজন ঈনরস্্নখ থোতকনত আনফ;

(অ) ংঘস্মোযনক স্বোতগযকোযী প্রনতযক ফযতক্ত নুযন একটি সয়োয গ্রণ
কতযনফন; এফং

(আ) ংঘস্মোযনক স্বোতগযকোযী প্রনতযক ফযতক্ত তোোয নোনভয তফযীনত
তত্কতৃি ক গৃীত সয়োনযয ংখযো ঈনরস্্নখ কতযনফন৷

ীতভিদোয়

৮৷ ীতভতদোয় সকোম্পোনীয সতগনে-

ক োম্পোনীয
ংঘস্মোয
(ক) ঈোয ংঘস্মোযনক তনম্নফতণিত তফলয়গুতর তফধৃত থোতকনফ, মথো :-

() সকোম্পোনীয নোভ ;

(অ) সকোম্পোনীয তনফতিকৃ ত কোমিোরনয়য ঠিকোনো ;

(আ) সকোম্পোনীয ঈনেযভূ এফং ফোতণতজযক সকোম্পোনী ফযতীত নযোনয
সতগনে, সম কর এরোকোয় ঈোয ঈনেয  কোমিোফরী তযফযোি থোতকনফ
ঈোয ঈনরস্্নখ; এফং

(খ) মতদ সকোম্পোনীয সয়োয-ভূরধন থোনক, তোো আনর-

() ংঘস্মোযনক স্বোতগযকোযী প্রনতযক ফযতক্ত নুযন একটি সয়োয গ্রণ
কতযনফন; এফং

(অ) ংঘস্মোযনক স্বোতগযকোযী প্রনতযক ফযতক্ত তোোয নোনভয তফযীনত
তত্কতৃি ক গৃীত সয়োনযয ংখযো ঈনরস্্নখ কতযনফন৷

ংঘস্মোয ভুদ্রণ,
স্বোৰয যণ আিযোতদ

৯৷ প্রনতযক সকোম্পোনীয-

(ক) ংঘস্মোযক ভুতিত আনত আনফ;

(খ) ংঘস্মোযনক তফধৃত তফলয়োফরী ধোযোফোতকবোনফ ংখযোনুক্রতভক
নুনচ্ছনদ তফবক্ত থোতকনফ; এফং

(গ) ংঘস্মোযনক স্বোতগযকোযী প্রনতযক ফযতক্ত তোোয ঠিকোনো এফং
তযচয় ন্ত্মতঃ দুআজন স্বোতগীয ম্মুনখ স্বোতগয কতযনফন এফং
স্বোতগীগণ ঈক্ত স্বোতগয তযোয়ন কতযনফন৷

ংঘস্মোয
তযফিিশনয কিগশে
ফোধো-তনশলধ

১০৷ (১) এআ অআনন স্পি তফধোন কযো আয়োনছ এআরূ সতগে 
দ্ধতত ফযততনযনক এফং ঈক্ত তফধোনন নুনভোতদত ীভোয তততযক্ত সকোন
তযফতি ন ংঘস্মোযনক তফধৃত তি োফরীনত কযো মোআনফ নো৷
(২) ঈ-ধোযো (১) এয ঈনেয ূযণকনে, এআ অআননয নয সকোন
তনতদি ি তফধোন নুমোয়ী সম কর তফতধ-তফধোন সকোম্পোনীয ংঘস্মোযনক
ঈনরস্্নখ কতযনত আনফ সকফরভোে সআগুতর ংঘস্মোযনক তফধৃত তি োফরী
ফতরয়ো গণয আনফ৷

(৩) ফযফস্থোনো তযচোরক, ভযোননতজং এনজন্ট ফো ভযোননজোনযয তননয়োগ
ংক্রোন্ত্ম তফধোন ংঘস্মোযনকয নযোনয তফধোন সকোম্পোনীয ংঘতফতধয
নযোয় একআ দ্ধততনত তযফতি ন কযো মোআনফ; তকন্তু ংঘস্মোযনকয
তফধোনভূ নয সকোনবোনফ তযফতি ননয জনয মতদ এআ অআনন ুস্পি
সকোন তফধোন থোনক, তনফ ংঘস্মোযনকয তফধোনগুতর সআ প্রকোনয তযফতি ন
কযো মোআনফ৷

(৪) এআ অআননয সকোন তফধোনন ংঘতফতধয সকোন ঈনরস্্নখ থোতকনর,
ঈক্ত তফধোনন ঈ-ধোযো (৩) এ ঈনরস্্নতখত ংঘস্মোযনকয নযোনয
তফধোনভূ ঈনরস্্নতখত আয়োনছ ভনভি ঈক্ত তফধোননয ফযোখযো কতযনত
আনফ৷

ক োম্পোনীয নোভ
এফং উোয
তযফিিন

১১৷ (১) সকোন সকোম্পোনী এভন নোনভ তনফতিকৃ ত আনফ নো, সম নোনভ
একটি তফদযভোন সকোম্পোনী আততূনফি তনফতিকৃ ত আয়ো ঈক্ত নোনভআ ফোর
অনছ থফো সম নোনভয তত প্রস্ত্মোতফত নোনভয এভন োদৃয থোনক সম,

ঈক্ত োদৃনযয পনর প্রতোযণো কযো ম্ভফ; তনফ তফদযভোন সকোম্পোনীটি
ফরুি য়োয প্রতক্রয়োধীন থোতকনর এফং সযতজষ্ট্রোয কতৃি ক তননদি তত
দ্ধততনত ঈক্ত সকোম্পোনী তরতখত ম্মততদোন কতযনর, তফদযভোন সকোম্পোনীয
নোনভ ফো ঈোয োদৃ নোনভ প্রথনভোক্ত সকোম্পোনীটি তনফতিকৃ ত আনত
োনয৷

(২) তকি তোয কোযনণআ ঈক ফো নয সকোন কোযনণআ ঈক, মতদ
সকোন সকোম্পোনী ঈ-ধোযো (১) এ ঈনরস্্নতখত ম্মতত গ্রণ নো কতযয়ো
ূনফি তনফতিকৃ ত তফদযভোন সকোন সকোম্পোনীয নোনভ তনফতিকৃ ত য় থফো
তফদযভোন সকোম্পোনীয নোনভয োদৃয এভন সকোন নোনভ তনফতিকৃ ত য়, সম
ঈক্ত োদৃনযয পনর প্রতোযণো কযো ম্ভফ, তোো আনর প্রথনভোক্ত সকোম্পোনী
সযতজষ্ট্রোনযয তননদি  সভোতোনফক, নতধক একত তফ তদননয ভনধয ঈোয
নোভ তযফতি ন কতযনফ৷

(৩) মতদ সকোন সকোম্পোনী ঈ-ধোযো (২) এয ধীন প্রদত্ত তননদি 
োরনন ফযথি য় তোো আনর ঈক্ত সকোম্পোনী নুরূ ফযথিতো ফযোত
থোকোকোরীন ভনয়য প্রতততদননয জনয োাঁচত টোকো কতযয়ো থিদনে
দেনীয় আনফ; এফং ঈোয প্রনতযক কভিকতি ো, তমতন তননদি  োরনন ফযথি ন
তততন প্রতততদননয জনয একত টোকো কতযয়ো থিদনে দেনীয় আনফন৷

(৪) যকোয, যকোযী সগনজনট প্রজ্ঞোননয দ্বোযো, নতবনপ্রত ফতরয়ো সঘোলণো
কতযয়োনছ এভন সকোন নোনভ, যকোনযয তরতখত ূফি নুভতত ফযততনযনক,
সকোন সকোম্পোনী তনফতিকৃ ত কযো মোআনফ নো:
তনফ তি থোনক সম, এআ অআন প্রফতি ননয ূনফি তনফতিকৃ ত সকোম্পোনীয
সতগনে এআ ঈ-ধোযোয সকোন তকছু আ প্রনমোজয আনফ নো৷

(৫) জোততংঘ ফো জোততংঘ কতৃি ক গঠিত আোয সকোন োয়ক ংস্থো
থফো তফশ্ব স্বোস্থয ংস্থোয নোনভ ফো ঐফ নোনভয ব্দ ংনতগ ম্বতরত
সকোন নোনভ, জোততংঘ ফো ঈোয োয়ক ংস্থোয সতগনে, জোততংনঘয
সনক্রটোযী সজনোনযর এফং তফশ্ব স্বোস্থয ংস্থোয সতগনে, ঈোয ডোআনযক্টয
সজনোনযনরয তরতখত ূফি নুভতত ফযতীত, সকোন সকোম্পোনী তনফতিকৃ ত কযো

মোআনফ নো৷

(৬) সম সকোন সকোম্পোনী ঈোয তফনল তদ্ধোন্ত্মক্রনভ (special
resolution) এফং সযতজষ্ট্রোনযয তরতখত নুনভোদন োননতগ ঈোয নোভ
তযফতি ন কতযনত োতযনফ৷

(৭) সকোন সকোম্পোনী ঈোয নোভ তযফতি ন কতযনর সযতজষ্ট্রোয তোোয
তনফিন-ফতনত সকোম্পোনীয ূফি নোনভয তযফনতি নূতন নোভ তরতফদ্ধ
কতযনফন, এফং তযফততি ত ফস্থোয তযনপ্রততগনত ঈক্ত সকোম্পোনীয
তযফততি ত নোনভ তনগতভতকযনণয একটি প্রতযয়নে প্রদোন কতযনফন এফং
তোো প্রদোননয য, সকোম্পোনীয নোভ তযফতি ননয কোজ ভোি আনফ৷

(৮) নোনভয তযফতি ন সকোম্পোনীয সকোন তধকোয ফো দোয়-দোতয়নে
তযফতি ন আনফ নো থফো ঈক্ত সকোম্পোনী কতৃি ক ফো ঈোয তফযম্্ননদ্ধ
ূতচত সকোন অআনোনুগ কোমিধোযোনক েম্্নটিূণি প্রততন্ন কতযনফ নো, এফং
ঈক্ত সকোম্পোনীয ূফি নোনভ ঈোয তফযম্্ননদ্ধ সকোন অআনোনুগ কোমিধোযো
ফযোত থোতকনর ফো সকোম্পোনীয দ্বোযো ূতচত আয়ো থোতকনর ঈো
সকোম্পোনীয নূতন নোনভ ফযোত থোতকনফ৷

(৯) সকোন সকোম্পোনী তনধিোতযত তপ প্রদোন কতযয়ো সযতজষ্ট্রোনযয তনকট
এআ ভনভি তথয যফযোনয জনয অনফদন কতযনত োতযনফ সম, ঈক্ত
অনফদন নে ঈনরস্্নতখত নোনভ সকোন সকোম্পোনী তনফতিকৃ ত আয়োনছ ফো
আনফ ফতরয়ো প্রস্ত্মোফ কযো আয়োনছ তক নো; এফং সযতজষ্ট্রোয এআরূ
অনফদন প্রোতিয তোতযখ আনত তে তদননয ভনধয প্রনয়োজনীয় তথয যফযো
কতযনফন৷

ংঘস্মোয
তযফিিন

১২৷ (১) এআ অআননয তফধোনোফরী োননতগ, সকোন সকোম্পোনী ঈোয
তফনল তদ্ধোন্ত্মক্রনভ, তনম্নতরতখত কর ফো সম সকোন কোমি ম্পোদননয
প্রনয়োজনন, সকোম্পোনীয ঈনেয ম্পতকি ত আোয ংঘস্মোযনকয তফধোনভূ
তযফতি ন কতযনত োনয, মথো :-

(ক) তভতফযতয়তো ফো তধকতয দতগতোয তত ঈোয কোমিোফরী
(business) তযচোরনো কযো; থফো

(খ) নূতন ফো ঈন্নততয ঈোনয় ঈোয ঈনেয ফোস্ত্মফোয়ন কযো; থফো
(গ) সম কর এরোকোয় ঈোয কোমিোফরী তযফযোি সআ কর এরোকোয
ম্প্রোযণ ফো তযফতি ন কযো; থফো

(ঘ) তফদযভোন তযতস্থতনত সকোম্পোনীয কোমিোফরীয তত ুতফধোজনকবোনফ
ফো রোবজনকবোনফ ংমুক্ত আনত োনয এভন সকোন কোমিোফরী তযচোরনো
কযো; থফো

(ঙ) ংঘস্মোযনক তনতদি িকৃ ত সম সকোন ঈনেয তযতযোগ কযো ফো ঈোনত
ফোধো-তননলধ অনযো কযো; থফো

(চ) সকোম্পোনীয গৃীত সকোন ঈনদযোনগয (undertaking) ম্পূণি ফো
ংতফনল তফক্রয় ফো তনষ্পতত্ত কযো; থফো

(ছ) নয সকোন সকোম্পোনী ফো ফযতক্ত-ংনঘয তত একতেত য়ো৷

(২) ঈক্ত তযফতি ন োধন ম্পনকি অনফদন কতযফোয য অদোরত
কতৃি ক তোো নুনভোতদত নো য়ো মিন্ত্ম এফং অদোরত কতৃি ক মতটু কু
গৃীত য় ততটু কুয তততযক্ত ঈো কোমিকয আনফ নো৷

(৩) ঈক্ত তযফতি ন নুনভোদননয ূনফি অদোরতনক এআ ভনভি ন্তুি আনত
আনফ সম, -

(ক) সকোম্পোনীয প্রনতযক তডনফঞ্চোযধোযীনক এফং তযফতি ননয পনর
অদোরনতয ভনত মোোনদয স্বোথি তগুণ্ন আনফ এআরূ প্রনতযক ফযতক্ত ফো
সগোষ্ীনক মিোি সনোটি সদয়ো আয়োনছ; এফং

(খ) অদোরনতয তফনফচনোয় ঈক্ত তযফতি ন ম্পনকি অতত্ত কযোয
তধকোযী প্রনতযক োনোদোয তোোয অতত্ত, মতদ থোনক, অদোরত কতৃি ক
তনধিোতযত দ্ধততনত ঈত্থোননয ুনমোগ োআয়োনছ থফো ঈক্ত োনোদোনযয
ম্মতত গ্রণ কযো আয়োনছ, থফো তোোয োনো ফো দোফী তযনোধ কযো
আয়োনছ, থফো অদোরনতয ন্তুতি সভোতোনফক ঈক্ত োনো ফো দোফী
তযনোনধয জনয জোভোনত সদয়ো আয়োনছ :

তনফ তি থোনক সম, অদোরত তফনল সকোন কোযণফতঃ সকোন ফযতক্ত ফো
সগোষ্ীনক এআ ঈ-ধোযোয ধীন প্রনয়োজনীয় সনোটি প্রদোন কযোয ফযোোনয
সকোম্পোনীনক ফযোতত তদনত োনয৷

তযফিিন
নুশভোদশনয কৰশে
অদোরশিয ৰভিো

১৩৷ অদোরত ঈোয তফনফচনোভত ঈমুক্ত তি োফরী োননতগ প্রস্ত্মোতফত
তযফতি ননয ম্পূণি ফো অংতক নুনভোদন কতযনত োতযনফ এফং খযনচয
ফযোোনয ঈোয তফনফচনোভত মনথোমুক্ত অনদ তদনত োতযনফ৷

অদোরশিয
১৪৷ অদোরত ধোযো ১২ এফং ১৩ সভোতোনফক ঈোয সস্বচ্ছোধীন তগভতো
কস্বচ্ছোধীন িগভিো প্রনয়োগকোনর সকোম্পোনীয দযগণ তকংফো তোোনদয সম সকোন সশ্রণীয এফং
(discretion) প্রশয়োগ োনোদোযগনণয তধকোয  স্বোনথিয প্রতত রতগয যোতখনফ; এফং অদোরত
ঈমুক্ত ভনন কতযনর ঈোয কোমিধোযো ভূরতফী যোতখনত োতযনফ, মোোনত
সকোম্পোনীয তবন্ন ভতোফরম্বী দযগনণয স্বে ক্রনয়য জনয অদোরনতয
তনকট গ্রণনমোগয একটি ফযফস্থো কযো মোয়; এফং অদোরত নুরূ সকোন
ফযফস্থো কোমিকয কযোয জনয সমরূ ভীচীন  প্রনয়োজনীয় ভনন কনয
সরূ তননদি  ফো অনদ প্রদোন কতযনত োতযনফ:

তনফ তি থোনক সম, নুরূ সকোন ক্রনয়য সতগনে সকোম্পোনীয সয়োযভূরধননয সকোন ংআ ফযয় কযো মোআনফ নো৷

তযফিিন
নুশভোদশনয
যফিী োমি তফতধ

১৫৷ সকোম্পোনী ঈোয তযফততি ত ংঘস্মোযনকয একটি ভুতিত কত এফং
তযফতি ননয নুনভোদন অনদনয তযোতয়ত নকর, ঈক্ত অনদ জোযীয
তোতযখ আনত নব্বআ তদননয ভনধয ফো এতদুনেনয অদোরত কতৃি ক ফতধিত
ভয়-ীভোয ভনধয, সযতজষ্ট্রোনযয তনকট দোতখর কতযনফ; এফং সযতজষ্ট্রোয ঈো
তনফতিকৃ ত কতযনফন  তনজ োনত ঈক্ত তনফিন প্রতযয়ন কতযনফন; এফং
ংঘস্মোযনকয তযফতি ন  ঈোয নুনভোদন ম্পনকি এআ অআননয
তননদি োফরী সম োতরত আয়োনছ ঈক্ত প্রতযয়নে তোোয চূ ড়োন্ত্ম প্রভোণ
(conclusive proof) ফতরয়ো গণয আনফ এফং তঃয এআরূ তযফততি ত
ংঘস্মোযক ঈক্ত সকোম্পোনীয ংঘস্মোযক ফতরয়ো গণয আনফ৷

ফতধি ি ভশয়য ভশধয ১৬৷ ধোযো ১৫ এয তফধোনোফরী নুোনয ংঘস্মোযনকয তযফতি ন
তনফন্ধশন ফযথি িোয
তনফতিকৃ ত নো কযো মিন্ত্ম ঈক্ত তযফতি ন কোমিকয আনফ নো; এফং মতদ
পরোপর
ঈক্ত ধোযোয় ঈতরস্্নতখত ভনয়য ভনধয তনফতিকযনণয কোজ ম্পন্ন নো
য়, তোো আনর ঈক্ত তযফতি ন, ঈোয নুনভোদন অনদ  তত্ংক্রোন্ত্ম
ভুদয় কোমিধোযো ঈতরস্্নতখত ভয় ততক্রোন্ত্ম য়োয য ম্পূণিরূন
কোমিকয গণয আনফ :
তনফ তি থোনক সম, ঈমুক্ত কোযণ দিোআয়ো ঈক্ত ভনয়য যফতী তে
তদননয ভনধয অনফদন স কযো আনর অদোরত ঈোয অনদ ুনজীতফত
কতযনত োতযনফ৷

ংঘতফতধ
তনফতন্ধ যণ

১৭৷ (১) গযোযোতন্ট দ্বোযো ীতভত দোয় সকোম্পোনী এফং ীতভতদোয়
সকোম্পোনীয সতগনে অফতযকবোনফ ঈোয ংঘতফতধ থোতকনফ, এফং সয়োয
দ্বোযো ীতভত দোয় সকোম্পোনীয সতগনে ঈোয ংঘতফতধ থোতকনত োনয;
ংঘতফতধনত সকোম্পোনীয কভিকোে তযচোরনো ম্পতকি ত তফধোন থোতকনফ;
এফং ংঘস্মোযনক স্বোতগযকোযীগনণয দ্বোযো ংঘতফতধ স্বোতগতযত কতযয়ো
ংঘস্মোযক তনফিননয ভয়আ ংঘতফতধ তনফতিকৃ ত কযোআনত আনফ৷
(২) ংঘতফতধনত তপতর ১ এ তফধৃত প্রতফধোনভূনয ভুদয় ফো সম
সকোন প্রতফধোন ন্ত্মবুি ক্ত কযো মোআনত োনয, তনফ প্রতফধোনগুতর ন্ত্মবুি ক্ত
কযো ঈক ফো নো ঈক, ঈক্ত প্রতফধোনগুতরয ভনধয ৫৬, ৬৬, ৭১, ৭৮, ৭৯,

৮০, ৮১, ৮২, ৯৫, ৯৭, ১০৫, ১০৮, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫ এফং ১১৬
নম্বয প্রতফধোনগুতরয ভত একআ ফো ভপরপ্রদ প্রতফধোন কর ংঘতফতধনত
ন্ত্মবুি ক্ত আয়োনছ ফতরয়ো গণয আনফ :

তনফ তি থোনক সম, সকোন প্রোআনবট সকোম্পোনীয ংঘতফতধনত ৭৮, ৭৯, ৮০,
৮১  ৮২ নং প্রতফধোন ন্ত্মবুি ক্ত ফতরয়ো গণয আনফ নো, তকন্তু ঈো
সকোন োফতরক সকোম্পোনীয ধীনস্থ সকোম্পোনী আনর এআ প্রতফধোনগুতর
ন্ত্মবুি ক্ত ফতরয়ো গণয আনফ :

অয তি থোনক সম, সমনতগনে সকোন খোনত ম্পূণি ফযনয়য তযভোণ এভন
য় সম, ঈো একোতধক ফত্নযয ফযনয়য ভোন আনত োনয থচ ঈক্ত
ফযনয়য ংতফনল একটি তনতদি ি ফছনযয রোব-তগততয তোনফ ঐ
ফত্নয অনয়য তফযীনত প্রদতিত আনতনছ, সনতগনে ঈক্ত রূ প্রদিননয
কোযণ রোবতগততয তোনফ তফফৃত কতযফোয জনয প্রতফধোন ১০৮ এ সম
তফধোন অনছ সআ কোযণ প্রদিন ম্পনকি সকোম্পোনী ঈোয োধোযণ বোয়
তবন্নরূ তদ্ধোন্ত্ম গ্রণ কতযনত োনয৷

(৩) মতদ সকোন ীতভতদোয় সকোম্পোনী ফো গযোযোতন্ট দ্বোযো ীতভত দোয়
সকোম্পোনীয সয়োয ভূরধন থোনক, তনফ ঈো সম তযভোণ সয়োয-ভূরধন
রআয়ো তনফতিকৃ ত য়োয প্রস্ত্মোফ কতযনতনছ তোো ংঘতফতধনত তফধৃত
থোতকনত আনফ৷

(৪) মতদ সকোন ীতভতদোয় সকোম্পোনী ফো গযোযোতন্ট দ্বোযো ীতভত দোয়
সকোম্পোনীয সয়োয ভূরধন নো থোনক, তনফ ঈো মতজন দয রআয়ো
তনফতিকৃ ত য়োয প্রস্ত্মোফ কতযনতনছ ংঘতফতধনত সআ ংখযো তফধৃত
থোতকনত আনফ; এফং সযতজষ্ট্রোয ঈক্ত দয-ংখযোয তবতত্তনত সকোম্পোনীয
তনফিননয জনয প্রনদয় তপ ধোমি কতযনফন৷

িপতর-১ এয
প্রশয়োগ

১৮৷ এআ অআন প্রফতি ননয য তনফতিকৃ ত সয়োয দ্বোযো ীতভতদোয়
সকোম্পোনীয সতগনে, মতদ ংঘতফতধ তনফতিকৃ ত কযো নো য় থফো
ংঘতফতধ তনফতিকৃ ত আয়ো থোতকনর মতদ তপতর-১ এ ফতণিত সকোন

প্রতফধোননক ঈক্ত ংঘতফতধ দ্বোযো ুতনতদি িবোনফ ফজিন ফো তযফতি ন নো
কযো য়, তনফ ঈক্ত সকোম্পোনী তযচোরনোয ফযোোনয প্রতফধোনগুতর, মতদূয
ম্ভফ, প্রথনভোক্ত ংঘতফতধয সতগনে ম্পূণিরূন এফং তদ্বতীয় সতগনে, ঈক্ত
ফজিন ফো তযফতি ন োননতগ প্রনমোজয আনফ; এফং ঈোযো সকোম্পোনীয
প্রতফধোন ফতরয়ো এরূ গণয আনফ সমন প্রতফধোনগুতর তনফতিকৃ ত
ংঘতফতধনত মথোমথবোনফ তফধৃত আয়োনছ৷

ংঘতফতধয অতি
ও উো স্বোিগয

১৯৷ ংঘতফতধ-

(ক) ভুতিত আনফ;
(খ) ধোযোফোতকবোনফ ংখযোনুক্রতভক নুনচ্ছনদ তফবক্ত আনফ; এফং

(গ) ংঘস্মোযনক স্বোতগযকোযী প্রনতযক ফযতক্ত তনজ ঠিকোনো  তযচয়
প্রদোন কযতঃ কভনতগ দুআজন োতগীয ম্মুনখ স্বোতগয কতযনফন এফং
োতগীগণ ঈক্ত স্বোতগযগুতর প্রতযয়ন কতযনফন৷

তফশল
তদ্ধোন্ত্মক্রশভ
ংঘতফতধয
তযফিিন

২০৷ এআ অআননয তফধোনোফরী এফং সকোম্পোনীয ংঘস্মোযনক তফধৃত
তি োফরী োননতগ, সকোম্পোনী তফনল তদ্ধোন্ত্মক্রনভ ঈোয ংঘতফতধয
তফধোনোফরী ফজিন ফো ঈোনত ংনমোজন সম সকোনবোনফ তযফতি ন
কতযনত োতযনফ; এফং নুরূবোনফ কৃ ত সকোন তযফতি ন, ফজিন ফো
ংনমোজন এআরূ কোমিকয আনফ সমন তোো ভুর ংঘতফতধনত তফধৃত তছর;
এফং তফনল তদ্ধোন্ত্মক্রনভ ঐগুতর একআ প্রকোনয তযফতি ন, ফজিন ফো
ঈোনত ংনমোজন কযো মোআনফ৷

ংঘস্মোয ফো
ংঘতফতধ
তযফিিশনয
পরোপর

২১৷ সকোম্পোনীয ংঘস্মোযক ফো ংঘতফতধনত মোো তকছু আ থোকুক নো সকন,
ঈোনত কৃ ত সকোন তযফতি ননয কোযনণ, ঈক্ত তযফতি ননয তোতযনখয
ফযফতত ূনফি তফদযভোন সকোন দয, তোোয তরতখত ম্মতত ফযততনযনক,
ঈক্ত তোতযনখয ফযফতত ূনফি তোোয সম দোয়-দোতয়ে তছর ঈোয
তততযক্ত সকোন প্রকোয দোয়-দোতয়ে গ্রনণ থফো তত্কতৃি ক গৃীত
সয়োয নতগো তধক ংখযক সয়োয গ্রনণ ফো সকোম্পোনীয সয়োয-

ভূরধনন থি প্রদোনন ফো নয সকোন প্রকোনয সকোম্পোনীনক থি তযনোনধ
ফোধয থোতকনফন নো৷

ংঘস্মোয এফং
ংঘতফতধয
োমি যিো

২২৷ (১) সকোম্পোনীয ংঘস্মোযক এফং ংঘতফতধ তনফতিকৃ ত আনর,
ঐগুতর ঈক্ত সকোম্পোনী  ঈোয দযগণনক এআরূ চু তক্তফদ্ধ কতযনফ সমন
এগুতর প্রনতযক দয কতৃি ক স্বোতগতযত আয়োনছ এফং সমন ঐগুতরনত তি
যতয়োনছ সম প্রনতযক দয, তোোয ঈত্তযোতধকোযী এফং প্রতততনতধ, এআ
অআননয তফধোনোফরী োননতগ, ংঘস্মোযক এফং ংঘতফতধয তফধোনোফরী
ভোতনয়ো চতরনত ফোধয৷
(২) ংঘস্মোযক ফো ংঘতফতধয ধীনন সকোন দয কতৃি ক সকোম্পোনীনক
প্রনদয় থি তোোয তনকট আনত ঈক্ত সকোম্পোনী কতৃি ক অদোয়নমোগয
ফনকয়ো ঋণ তোনফ গণয আনফ৷

ংঘস্মোয এফং
ংঘতফতধয তনফন্ধন

২৩৷ (১) সকোম্পোনীয ংঘস্মোযক এফং ঈোয ংঘতফতধ থোতকনর ঈক্ত
ংঘতফতধ সযতজষ্ট্রোনযয তনকট দোতখর কতযনত আনফ, এফং দোতখর য়োয
য ঈোনদয ম্পনকি মতদ তততন এআ ভনভি ন্তুি ন সম, এআ অআননয
ংতস্্নি তফধোনোফরী োতরত আয়োনছ, তোো আনর তততন ঈো ংযতগণ
কতযনফন এফং দোতখর য়োয তোতযখ আনত তে তদননয ভনধয ঈোতদগনক
তনফতিকৃ ত কতযনফন; এফং মতদ তততন তনফিন নো কনযন, তনফ ঈোয
কোযণ ঈক্ত সভয়োনদয যফতী দ তদননয ভনধয সকোম্পোনীনক ফতত
কতযনফন৷
(২) সযতজষ্ট্রোয কতৃি ক ঈ-ধোযো (১) সভোতোনফক প্রতযোখযোত য়োয
কোযনণ মতদ সকোন ফযতক্ত ংতগুদ্ধ ন, তোো আনর তততন ঈক্ত প্রতযোখযোন
অনদ প্রোতিয তে তদননয ভনধয যকোনযয তনকট অীর কতযনত
োতযনফন৷

(৩) অীনরয দযখোনস্ত্ময তত এতদুনেনয তফতনতদি ি তোফ-খোনত
দুআত ঞ্চো টোকোয তপ জভো কযোয তনদিন ম্বতরত সট্রজোযী চোরোন
থোতকনত আনফ৷

(৪) এআ ধোযোয ধীন সকোন অীনর যকোনযয তদ্ধোন্ত্মআ চূ ড়োন্ত্ম
আনফ৷

তনফন্ধশনয পরোপর

২৪৷ (১) সকোন সকোম্পোনীয ংঘস্মোযক তনফিননয য সযতজষ্ট্রোয তোোয
তনজ নস্ত্ম এআ ভনভি একটি প্রতযয়নে প্রদোন কতযনফন সম, ঈক্ত
সকোম্পোনী তনগতভত কযো আয়োনছ এফং সকোম্পোনীটি ীতভত দোয় সকোম্পোনী
আনর, ঈোনত ঈনরস্্নখ কতযনফন সম, ঈো একটি ীতভত দোয়
সকোম্পোনী৷

(২) তনগতভতকযনণয প্রতযয়ননে (certificate of incorporation)
ঈনরস্্নতখত তনগতভতকযনণয তোতযখ আনত ংঘস্মোযনক স্বোতগযকোযীগণ
এফং ভয় ভয় সকোম্পোনীয দয ন এভন নযোনয ফযতক্তগণ
ংঘস্মোযনক তফধৃত নোনভ একটি তনগতভত ংস্থোয় তযণত আনফন এফং
তফরনম্ব ঈক্ত ংস্থো তনগতভত সকোম্পোনীয কর কোমি ম্পোদননয
তগভতোম্পন্ন আনফ; এফং ঈোয তচযস্থোয়ী ঈত্তযোতধকোয  একটি োধোযণ
ীরনভোয থোতকনফ; এফং ঈক্ত সকোম্পোনীয ফরুতি ঘটিনর এআ অআননয
তফধোনোফরী নুোনয ঈোয দযগণনক সকোম্পোনীয তযম্পনদ (asset)
থি প্রদোননয জনয দোয়-দোতয়ে ফন কতযনত আনফ৷'

তনগতভি যণ
প্রিযয়নশেয
চূ ড়োন্ত্মিো

২৫৷ (১) সযতজষ্ট্রোয সকোন তভতত তনগতভতকযনয প্রতযয়নে প্রদোন
কতযনর তোো এআরূ চূ ড়োন্ত্ম োতগয ফন কতযনফ সম, তভততয তনফিন
এফং নুফতী  অনুলংতগক তফলয়োতদ ম্পনকি এআ অআননয মোফতীয় তি
োরন কযো আয়োনছ এফং ঈক্ত তভতত তনফতিকৃ ত আফোয তধকোযী
একটি সকোম্পোনী এফং ঈো অআন সভোতোনফক মথোমথবোনফ তনফতিকৃ ত
আয়োনছ৷
(২) ঈ-ধোযো (১) এ ঈতরস্্নতখত কর ফো ংতস্্নি সম সকোন
তি োরননয ফযোোনয একজন এডনবোনকট, তমতন সকোম্পোনী গঠননয কোনজ
তননয়োতজত তছনরন এফং োআনকোটি তফবোনগ অআনজীতফ তোনফ োতজয
য়োয তধকোযী, থফো সকোম্পোনীয ংঘতফতধনত সকোম্পোনীয তযচোরক,
ভযোননজোয ফো তচফ তোনফ মোোয নোভ ঈনরস্্নতখত অনছ এভন ফযতক্ত
কতৃি ক প্রদত্ত সঘোলণোে সযতজষ্ট্রোনযয তনকট দোতখর কতযনত আনফ এফং
সযতজষ্ট্রোয নুরূ সঘোলণোেনক ঈক্ত তি োফরী োরননয মিোি োতগয
তোনফ গ্রণ কতযনত োতযনফন৷

দযগণশ
ংঘস্মোয ও
ংঘতফতধয
প্রতিতরত প্রদোন

২৬৷ (১) সকোম্পোনীয প্রনতযক দয ংঘস্মোযনকয এফং, ংঘতফতধ
থোতকনর, ংঘতফতধয প্রতততরত োয়োয জনয সকোম্পোনীনক নুনযোধ কতযনত
োতযনফন; এফং তরতখতবোনফ এআরূ নুনযোধ কযো আনর এফং ঞ্চো
টোকো ফো সকোম্পোনী কয্িতৃক তনধিোতযত তদনতগো কভ তযভোনণয তপ
তযনোধ কযো আনর, সকোম্পোনী নুনযোধ প্রোতিয সচৌে তদননয ভনধয ঈক্ত
প্রতততরত যফযো কতযনফ৷

(২) মতদ সকোন সকোম্পোনী এআ ধোযোয তফধোন োরনন ফযথি য়, তোো
আনর ঈক্ত সকোম্পোনী প্রততটি রংঘননয জনয নতধক দুআত টোকো
থিদনে দেনীয় আনফ; এফং ঈোয প্রনতযক কভিকতি ো, তমতন জ্ঞোতোনয 
আচ্ছোকৃ তবোনফ ঈক্ত ফযথিতোয জনয দোয়ী তততন, একআ দনে দেনীয়
আনফন৷

ংঘস্মোয ফো
ংঘতফতধশি উোয
তযফিিন
তরতফদ্ধ যণ

২৭৷ (১) সকোম্পোনী ংঘস্মোযক ফো ংঘতফতধয সকোন তযফতি ন কযো
আনর ঈক্ত তযফতি ননয তোতযনখয য আুযকৃ ত ংঘস্মোযক ফো ংঘতফতধয
প্রনতযক প্রতততরনত ঈক্ত তযফতি ন তরতফদ্ধ কতযনত আনফ৷

(২) মতদ ঈক্তরূ সকোন তযফতি ননয সতগনে, তযফতি ননয তোতযনখয য
সকোম্পোনী কতৃি ক আুযকৃ ত সকোন ংঘস্মোযক ফো ংঘতফতধয সকোন
প্রতততরত ঈক্ত তযফতি ননয তত ংগততূণি নো য়, তোো আনর ঈক্ত
সকোম্পোনী এআরূ ংগততূণি প্রনতযক প্রতততরতয জনয নতধক একত
টোকো থিদনে দেনীয় আনফ এফং ঈোয প্রনতযক কভিকতি ো, তমতন জ্ঞোতোনয
 আচ্ছোকৃ তবোনফ ঈো আুযয জনয দোয়ী তততন, একআরূ দনে দেনীয়
আনফন৷

দোিফয ও নযোনয
ক োম্পোনীয নোভ
আশি “ীতভিদোয়”
ফো “তরতভশেড”
ব্দটি ফোদ কদওয়োয

২৮৷ (১) মতদ যকোনযয তনকট নন্ত্মোলজনকবোনফ প্রভোতণত য় সম,
ীতভতদোয় সকোম্পোনী তোনফ গঠিত য়োযনমোগয সকোন তভতত ফোতণজয,
করো, তফজ্ঞোন, ধভি, দোতফয ফো নয সকোন ঈনমোতগতোভূরক ঈনেনযয
ঈন্নয়নকনে গঠিত আয়োনছ থফো গঠিত আনত মোআনতনছ এফং মতদ ঈক্ত
তভতত ঈোয ম্পূণি ভুনোপো ফো নযতফধ অয় ঈক্ত ঈনেনযয ঈন্নততকনে

িগভিো

প্রনয়োগ কনয ফো প্রনয়োগ কযোয আচ্ছো প্রকো কনয এফং ঈোয দযগণনক
সকোন রবযোং প্রদোন তনতলদ্ধ কনয, তনফ যকোয ঈোয একজন তচনফয
নুনভোদনক্রনভ প্রদত্ত রোআননেয ভোধযনভ এআ ভনভি তননদি  তদনত োতযনফ
সম, ঈক্ত তভততয নোনভয সনল “ীতভতদোয়” ফো “তরতভনটড” ব্দটি সমোগ
নো কতযয়োআ ঈোনক একটি ীতভতদোয় সকোম্পোনী তোনফ তনফতিকৃ ত কযো
ঈক, এফং তঃয ঈক্ত তভততনক তদনুমোয়ী তনফতিকৃ ত কযো মোআনত
োনয৷
(২) এআ ধোযোয ধীন রোআনে প্রদোননয সতগনে যকোয সমরূ ঈমুক্ত
ভনন কনয সআরূ তি  ফোধো-তননলধ োননতগ রোআনে প্রদোন কতযনত
োনয, এফং এআরূ তি  ফোধো-তননলধ অনযো কযো আনর ঈো ভোতনয়ো
চতরনত ঈক্ত তভতত ফোধয থোতকনফ এফং যকোয তননদি  প্রদোন কতযনর
ংঘস্মোযক  ংঘতফতধনত থফো ঐ দুআটিয সম সকোন একটিনত ঐগুতর
তন্ননফতত কতযনত আনফ৷
(৩) তনফিননয য ঈক্ত তভতত ীতভতদোয় সকোম্পোনীয কর ুনমোগ
ুতফধো সবোগ কতযনফ এফং একটি ীতভতদোয় সকোম্পোনীয সম কর দোয়দোতয়ে থোনক ঈক্ত তভততয তোো থোতকনফ, তনফ ঈোয নোনভয ং
তোনফ “ীতভতদোয়” ফো “তরতভনটড” ব্দটি ফযফোয কতযনত তত্ থফো
ঈোয নোভ প্রকো কতযনত থফো সযতজষ্ট্রোনযয তনকট দযগনণয তোতরকো
সপ্রযণ কতযনত নযোনয ীতভতদোয় সকোম্পোনীয ভত ফোধয থোতকনফ নো৷

(৪) যকোয এআ ধোযোয ধীনন প্রদত্ত রোআনে সম সকোন ভনয় ফোততর
কতযনত োনয এফং তোো কযো আনর সযতজষ্ট্রোয তনফিন-ফতনত ঈক্ত
তভততয নোনভয সনল “ীতভতদোয়” ফো “তরতভনটড” ব্দটি তরতফদ্ধ
কতযনফন এফং ঈক্ত তভতত এআ ধোযো ফনর প্রদত্ত ফযোতত  তততযক্ত
ুনমোগ-ুতফধো অয সবোগ কতযনত োতযনফ নো :

তনফ তি থোনক সম, নুরূবোনফ সকোন রোআনে ফোততর কযোয ূনফি,
যকোয ংতস্্নি কোযণ ঈনরস্্নখূফিক স্বীয় তবপ্রোয় ম্পনকি
তভততনক তরতখতবোনফ সনোটি প্রদোন কতযনফ, এফং ঈক্ত ফোততরকযনণয
তফযম্্ননদ্ধ তভততয ফক্তফয স কযোয জনয ঈোনক মিোি ুনমোগ দোন
কতযনফ৷

গযোযোতি িোযো
ীতভিদোয়
ক োম্পোনী ংক্রোন্ত্ম
তফধোন

২৯৷ (১) সকোন সকোম্পোনী গযোযোতন্ট দ্বোযো ীতভতদোয় সকোম্পোনী আনর
এফং ঈোয সকোন সয়োয-ভূরধন নো থোতকনর এফং এআ অআন প্রফতি ননয
নয ঈো তনফতিকৃ ত আনর ঈক্ত সকোম্পোনীয ংঘস্মোযক ফো ংঘতফতধয
সকোন তফধোনন তকংফো সকোম্পোনীয সকোন তদ্ধোনন্ত্ম, সকোন ফযতক্তয দয
য়ো ফযতীত নয সকোন কোযনণ, তোোনক সকোম্পোনীয ফন্টননমোগয ভুনোপো
রোনবয তধকোয প্রদোন কযো মোআনফ নো এফং তোো কযো আনর ঈক্ত
তফধোন ফো তদ্ধোন্ত্ম ফোততর ফতরয়ো গণয আনফ৷

(২) গযোযোতন্ট দ্বোযো ীতভতদোয় সকোম্পোনীয ংঘস্মোযক ংক্রোন্ত্ম এআ
অআননয নযোনয তফধোনোফরী এফং এআ ধোযোয ঈনেয ূযণকনে, এআ অআন
প্রফতি ননয নয তনফতিকৃ ত এফং গযোযোতন্ট দ্বোযো ীতভতদোয় ম্পন্ন সকোন
সকোম্পোনীয ংঘস্মোযনক ফো ংঘতফতধনত তকংফো সকোন তদ্ধোনন্ত্ম মতদ এভন
তফধোন থোনক সম, তদ্বোযো ঈক্ত সকোম্পোনীয গৃীত ঈনদযোগনক
(Undertaking) সয়োয ফো স্বোথিোতধকোযরূন তফবক্ত কযো আয়োনছ ফতরয়ো
তফনফচনো কযো মোয়, তনফ এআ ঈনদযোগ, ঈক্ত তফধোন দ্বোযো ুতনতদি ি ংখযক
টোকোয ংনক সয়োয ফো স্বোথিোতধকোযরূন প্রকোতত নো য়ো নত্ত্ব, ঈক্ত
সকোম্পোনীয সয়োয-ভূরধন তোনফ গণয আনফ৷
িৃ িীয় খন্ড
কয়োয-ভূরধন, ীতভিদোয় ক োম্পোনীশ ীতভিদোয় তোশফ
তনফন্ধন এফং তযচোর গশণয ীতভিদোয়৷
কয়োশযয প্র ৃ তি

৩০৷ (১) সকোম্পোনীয সকোন দনযয সয়োয ফো নযতফধ সকোন স্বোথি
স্থোফয ম্পতত্ত তোনফ গণয আনফ, এফং ঈো সকোম্পোনীয ংঘতফতধ দ্বোযো
তনধিোতযত দ্ধততনত স্ত্মোন্ত্মযনমোগয আনফ৷
(২) সয়োয-ভূরধন ম্বতরত সকোম্পোনীয প্রনতযক সয়োয ঈোয
মনথোমুক্ত ংখযো দ্বোযো তচতিত থোতকনফ৷

কয়োয ফো ষ্ট
োটিিতপশ ে

৩১৷ সকোন দনযয সয়োয ফো িক সকোম্পোনীয োধোযণ ীরনভোযমুক্ত
োটিিতপনকনট ফতণিত থোতকনর, প্রোথতভকবোনফ (Prima facie) ঈক্ত
োটিিতপনকটআ ঈোনত ফতণিত সয়োয ফো িনকয ভোতরকোনোয োতগয ফণ
কতযনফ৷

দশযয ংজ্ঞো

৩২৷ (১) সকোম্পোনীয ংঘস্মোযনক স্বোতগযকোযী প্রনতযক ফযতক্ত
সকোম্পোনীয দয আফোয জনয ম্মত আয়োনছন ফতরয়ো গণয আনফ, এফং
তনফিননয য সকোম্পোনীয দয-ফতনত তোোনদয নোভ দয তোনফ
তরতফদ্ধ কযো আনফ৷
(২) নযোনয প্রনতযক ফযতক্ত তমতন সকোম্পোনীয দয আনত ম্মত ন
এফং মোোয নোভ ঈোয দয-ফতনত তরতফদ্ধ কযো য় তততন ঈক্ত
সকোম্পোনীয দয আনফন৷

তনয়ন্ত্রণ োযী
ক োম্পোনীয
দযিো

৩৩৷ (১) এআ ধোযোয় ঈতরস্্নতখত সতগেভূ ফযততনযনক, সকোন
তনগতভত ংস্থো (Body corporate) ঈোয তনয়ন্ত্রণকোযী সকোম্পোনীয
(Holding company) দয আনত োতযনফ নো; এফং সকোন সকোম্পোনী
ঈোয ধীনস্থ সকোম্পোনীনক সকোন সয়োয ফযোে ফো স্ত্মোন্ত্ময কতযনর
তোো পরতফীন (void) আনফ৷
(২) এআ ধোযোয তকছু আ তনম্নফতণিত সতগনে প্রনমোজয আনফ নো, মথো :(ক) সম সতগনে ধীনস্থ সকোম্পোনীটি তনয়ন্ত্রণকোযী সকোম্পোনীয সকোন ভৃত
দনযয দফধ প্রতততনতধ য়; থফো
(খ) সম সতগনে ধীনস্থ সকোম্পোনীটি সকোন ট্রোনিয ট্রোিী তোনফ
ংতস্্নি য়, মতদ নো তনয়ন্ত্রণকোযী সকোম্পোনীটি ফো ঈোয ধীনস্থ
য সকোন সকোম্পোনী ঈক্ত ট্রোনিয দতরর নুমোয়ী ঈকোযনবোগী তোনফ
স্বোথিফোন (beneficially interested) য় এফং ঈক্ত স্বোথি, তদ্বতীনয়োক্ত ফো
তৃ তীনয়োক্ত সকোম্পোনী কতৃি ক ঋণদোন ঈোয োধোযণ কোমিকরো
তযচোরনোয সতগনে, সকোন সরননদননয ঈনেনয, সকফরভোে জোভোননতয
ফযোোযআ ীভোফদ্ধ নন৷
(৩) এআ ধোযোয তফধোন সকোন ধীনস্থ সকোম্পোনীনক ঈোয তনয়ন্ত্রণকোযী
সকোম্পোনীয দয থোতকনত তনফৃত্ত কতযনফ নো, মতদ তোো এআ অআন
প্রফতি ননয ভয় ফো ধীনস্থ সকোম্পোনী য়োয ূনফি ঈক্ত তনয়ন্ত্রণকোযী
সকোম্পোনীয দয থোতকয়ো থোনক; তকন্তু ঈ-ধোযো (২) সত ফতণিত
সতগেভূ ফযতীত নয সকোন ফযোোনয ঈক্ত ধীনস্থ সকোম্পোনী ঈোয
তনয়ন্ত্রণকোযী সকোম্পোনীয বোয় ফো ঈোয দযগনণয সকোন সশ্রণী
তফননলয বোয় সভোট প্রদোননয তধকোযী থোতকনফ নো৷
(৪) ঈ-ধোযো (২) এয তফধোন োননতগ, সকোন তনগতভত ংস্থো একটি

ধীনস্থ সকোম্পোনী আনর, ঈোয ভননোনীত ফযতক্তয ফযোোনয ঈ-ধোযো
(১) এফং (৩) প্রনমোজয আনফ, সমন ঈ-ধোযো (১) এফং (৩) এ
মথোক্রনভ সম তনগতভত ংস্থো এফং ধীনস্থ সকোম্পোনীয ঈনরস্্নখ
যতয়োনছ ঈোনত ঈোয ভননোনীত ফযতক্তনক ন্ত্মবুি ক্ত কযো আয়োনছ৷
(৫) গযোযোতন্ট দ্বোযো ীতভতদোয় সকোম্পোনী ফো ীতভতদোয় সকোম্পোনীয
ফযোোনয, এআ ধোযোয় সয়োনযয ঈনরস্্ননখ, সয়োয ভূরধন থোকুক ফো নো
থোকুক, সকোম্পোনীয দয তোনফ তোোনদয স্বোথি, তোো সমরূনআ থোকুক নো
সকন, ন্ত্মবুি ক্ত যতয়োনছ ফুঝোআনফ৷

দয-ফত
(Register of
members)

৩৪৷ (১) প্রনতযক সকোম্পোনী এক ফো একোতধক ফতনত ঈোয দযগনণয
নোনভয একটি তোতরকো যোতখনফ, মোোনত তনম্নফতণিত তফফযণোতদ তরতফদ্ধ
থোতকনফ:(ক) দযগনণয নোভ  ঠিকোনো, এফং সকোন সো থোতকনর ঈক্ত সো;
(খ) সকোম্পোনীয সয়োয-ভূরধন থোতকনর, প্রনতযক দনযয ভোতরকোধীন
সয়োনযয ংখযো, এআ সয়োনযয তযতচতত জ্ঞোক ংখযো এফং প্রনতযক দয
কতৃি ক তযনোতধত ফো তযনোতধতরূন গণয য়োয জনয ম্মত সয়োনযয
ভূরয তোনফ সদয়ো নথিয তযভোণ;
(গ) দয তোনফ প্রনতযক ফযতক্তয নোভ সম তোতযনখ তোতরকোবূ ক্ত কযো
আয়োনছ সআ তোতযখ;
(ঘ) সম তোতযখ আনত সকোন ফযতক্ত অয দয ননন সআ তোতযখ৷
(২) মতদ সকোন সকোম্পোনী এআ ধোযোয তফধোন রংঘন কনয, তোো আনর
ঈক্ত সকোম্পোনী নুরূ রংঘন মততদন মিন্ত্ম চতরনত থোতকনফ তততদননয
প্রতততদননয জনয, নতধক একত টোকো থিদনে দেনীয় আনফ; এফং ঈক্ত
সকোম্পোনীয প্রনতযক কভিকতি ো, তমতন জ্ঞোতোনয  আচ্ছোকৃ তবোনফ ঈক্ত
রংঘন নুনভোদন কনযন ফো ঈো চতরনত সদন তততন, এআকরূ থিদনে
দেনীয় আনফন৷

ক োম্পোনীয দয- ৩৫৷ (১) সকোম্পোনীয দয-ফত ূচীনেয নযোয় সকোন ছনক োজোননো
ূচী (Index of
নো আয়ো থোতকনর, ঞ্চোনয তধক দয রআয়ো গঠিত প্রনতযক সকোম্পোনী
members)
ঈোয দযগনণয নোনভয একটি ূচীে যোতখনফ এফং সম তোতযনখ দয-

ফতনত সকোন তযফতি ন য় সআ তোতযনখয যফতী সচৌে তদননয ভনধয
ঈক্ত ূচীনে প্রনয়োজনীয় তযফতি ন োধন কতযনফ৷
(২) ূচীেটি কোনডি োজোননো মোআনত োনয, তনফ ঈোনত প্রনতযক
দনযয তফফযনণয মিোি আংতগত থোতকনত আনফ, মোোনত তোত্তগতণকবোনফ
সম সকোন দনযয তফফযণ খুাঁতজয়ো োয়ো মোয়৷
(৩) এআ ধোযোয তফধোন রংঘন কতযনর সকোম্পোনী নতধক োাঁচত টোকো
থিদনে দেনীয় আনফ এফং ঈোয প্রনতযক কভিকতি ো, তমতন জ্ঞোতোনয 
আচ্ছোকৃ তবোনফ ঈক্ত রংঘননয জনয দোয়ী তততন, একআ দনে দেনীয়
আনফন৷

দযগশণয ফোতলি
িোতর ো ও োযংশৰ

৩৬৷ (১) সয়োয-ভূরধন তফতি প্রনতযক সকোম্পোনী, তনগতভত য়োয
অঠোয ভোনয ভনধয, এফং ঈোয য প্রতত ফত্য ন্ত্মতঃ একফোয,
এআরূ ফযতক্তগনণয একটি তোতরকো তপতর ১০ নুমোয়ী ছনক প্রণয়ন
কতযনফ মোোযো ঈক্ত ফত্নযয প্রথভ োধোযণ বো ফো ফত্নযয একভোে
োধোযণ বোয তদনন সকোম্পোনীয দয তছনরন, এফং মোোযো ফিনল
তফফযণী (return) দোতখনরয তোতযনখয নয ফো প্রথভ তফফযণীয সতগনে
সকোম্পোনী তনগতভত য়োয নয দয দ োযোআয়োনছন৷

(২) তোতরকোয় তনম্নফতণিত তফলয়োতদ তফধৃত থোতকনফ, মথো :-

(ক) তীত  ফতি ভোন কর দযনদয নোভ, ঠিকোনো, জোতীয়তো এফং
সো; এফং

(খ) তফফযণী দোতখনরয তোতযনখ ফতি ভোন দযগনণয প্রনতযনক মতগুতর
সয়োনযয ভোতরক ঈোয ংখযো, এফং সকোম্পোনী তনগতভত য়োয য প্রথভ
তফফযণী দোতখনরয য আনত তকংফো ফিনল তফফযণী দোতখনরয য আনত
সয়োয স্ত্মোন্ত্মনযয য ফতি ভোনন মোোযো এখন দয অনছন এফং
মোোযো দযদ আনত ফোদ তড়য়োনছন তোোনদয সয়োয স্ত্মোন্ত্ময
তনফিননয তোতযখ; এফং

(গ) নগদ নথিয তফতনভনয় প্রদত্ত সয়োয এফং নগদ থি ফযতীত
নযবোনফ ম্পূণি ফো অংতক তযনোধকৃ ত সয়োনযয ভনধয োথিকয
প্রদিনূফিক একটি োয-ংনতগ থোতকনত আনফ, মোোনত তনম্নফতণিত
তফলয়োতদয ঈনরস্্নখ থোতকনফ:-

(১) সকোম্পোনীয সয়োয-ভূরধননয তযভোণ এফং মতগুতর সয়োনয ঈক্ত
ভূরধন তফবক্ত কযো আয়োনছ ঈোয ংখযো;
(২) সকোম্পোনী গঠননয শুযম্্ন আনত তফফযণী দোতখনরয তোতযখ মিন্ত্ম
দযগনণয গৃীত সয়োয ংখযো;

(৩) প্রনতযক সয়োনযয ঈয তরফকৃ ত (called up) নথিয তযভোণ;

(৪) তরনফয সপ্রততগনত প্রোি নথিয সভোট তযভোণ;

(৫) তরফকৃ ত থি তযনোধ কযো য় নোআ এআরূ নথিয সভোট
তযভোণ;

(৬) ফিনল তফফযণী দোতখনরয তোতযখ আনত সয়োয ফো তডনফঞ্চোনযয
ঈয কতভন প্রদত্ত আয়ো থোতকনর কতভন তোনফ প্রদত্ত নথিয সভোট
তযভোণ থফো সয়োয ফো তডনফঞ্চোনযয ঈয ফোটো (discount) তোনফ
নুনভোতদত নথিয তযভোণ, থফো ঈোনদয ভনধয সম তযভোণ থি
তফফযণীয তোতযনখ ফনরোন (written off) কযো য় নোআ তোো;

(৭) ফোনজয়োি সয়োনযয সভোট ংখযো;

(৮) এআরূ সয়োয ফো িনকয সভোট তযভোণ, মোোয জনয তফফযণীয

তো্োতযনখ সয়োয-য়োনযন্ট আুয ফনকয়ো যতয়োনছ;

(৯) ফিনল তফফযণীয তোতযখ মিন্ত্ম আুযকৃ ত  ভতিত
(surrendered) সয়োয-য়োনযন্ট এয সভোট নথিয তযভোণ;

(১০) ফিনল সম তোতযনখ োধোযণ বো নুতষ্ত য়ো ঈতচত তছর সআ
তোতযখ এফং তোো প্রকৃ তনতগ নুতষ্ত আয়োনছ তক নো;

(১১) প্রনতযক সয়োয-য়োনযনন্ট মতগুতর সয়োয যতয়োনছ ঈোয ংখযো
ফো প্রনতযক সয়োয-য়োনযনন্ট মত িক যতয়োনছ ঈোয তযভোণ;

(১২) তফফযণীয তোতযনখ মোোযো সকোম্পোনীয তযচোরক তছনরন তোোনদয
নোভ  ঠিকোনো; এফং সকোম্পোনীয সকোন ভযোননজোয, ভযোননতজং এনজন্ট
থফো তনযীতগক থোতকনর, সম ফযতক্তগণ ঈক্ত তোতযনখ ভযোননজোয, ভযোননতজং
এনজন্ট এফং তনযীতগক তছনরন, তোোনদয নোভ  ঠিকোনো; এফং ূফিফতী
সল তফফযণীয তোতযখ আনত তযচোরক, ভযোননজোয  ভযোননতজং
এনজন্টগনণয সকোন যদফদর ঘটিয়ো থোতকনর ঈক্ত যদফদর যদফদনরয
তোতযখভূ;

(১৩) এআ অআন নুমোয়ী সযতজষ্ট্রোনযয তনকট তনফতিকৃ ত কতযনত আনফ
এভন কর ফিক (mortgage)  চোজি ফোফদ সকোম্পোনীয তনকট োনো
নথিয সভোট তযভোণ৷
(৩) ঈনযোক্ত তোতরকো এফং োয-ংনতগ সকোম্পোনীয দয-ফতয
একটি স্বতন্ত্র ংন তফধৃত থোতকনফ এফং আো ফত্নযয প্রথভ োধোযণ
বো ফো একভোে োধোযণ বো নুষ্োননয য একু তদননয ভনধয ম্পন্ন
কতযনত আনফ; এফং তঃয ঈক্ত সকোম্পোনী তফরনম্ব ঈোয ফযফস্থোনো
তযচোরক দুআজন তযচোরক কতৃি ক থফো, ফযফস্থোনো তযচোরক নো
থোতকনর, সকোম্পোনীয সকোন একজন তযচোরক কতৃি ক এফং ভযোননতজং
এনজন্ট ফো ভযোননজোয ফো তচফ কতৃি ক স্বোতগতযত দয-ফতয ঈক্ত
ংনয প্রতততরত, এফং তফফযণী দোতখনরয তোতযনখ ঈনযোক্ত তোতরকো 

োয-ংনতগন সকোম্পোনীয তফদযভোন তথযোফরী মথোমথ  ঠিকবোনফ
তফধৃত আয়োনছ এআ ভনভি ঈক্ত ফযতক্তগনণয সদয়ো একটি প্রতযয়নে, ঈক্ত
একআ ভনয়য ভনধয, সযতজষ্ট্রোনযয তনকট দোতখর কতযনফ৷

(৪) সকোন প্রোআনবট সকোম্পোনী ঈ-ধোযো (১) এয তফধোন ভনত
প্রনয়োজনীয় ফোতলিক তফফযণীয তত, সকোম্পোনীয সকোন তযচোরক ফো নয
সকোন কভিকতি ো কতৃি ক স্বোতগতযত এআ ভনভি একখোতন প্রতযয়নে সপ্রযণ
কতযনফ সম, ঈক্ত সকোম্পোনী ঈোয সল তফফযণীয তোতযখ আনত থফো,
প্রথভ তফফযণীয সতগনে, ঈক্ত সকোম্পোনীয তনগতভত য়োয তোতযখ আনত
ঈোয সকোন সয়োয ফো তডনফঞ্চোনযয গ্রোক য়োয জনয জনোধোযনণয
তনকট সকোন অভন্ত্রণে আুয কনয নোআ; এফং সম সতগনে ফোতলিক
তফফযণীনত এভন তথয প্রকো োয় সম, ঈক্ত সকোম্পোনীয দয-ংখযো
ঞ্চোনয তধক, সনতগনে ঈক্ত ফযতক্ত এআ ভনভি এআরূ একটি প্রতযয়নে
স্বোতগয কতযয়ো তদনফন সম, ঈক্ত তততযক্ত ফযতক্তগণ এভন ফযতক্ত মোোযো
ধোযো ২(১) এয দপো (ট) এয ঈ-দপো (আ) নুোনয ঞ্চো
দয-ংখযো ফতবূি ত৷

(৫) মতদ সকোন সকোম্পোনী এআ ধোযোয তফধোন রংঘন কনয, তোো আনর
নুরূ রংঘন চরোকোরীন প্রতততদননয জনয নতধক দুআত টোকো থিদনে
দেনীয় আনফ এফং সকোম্পোনীয প্রনতযক কভিকতি ো, তমতন জ্ঞোতোনয 
আচ্ছোকৃ তবোনফ ঈক্ত রংঘন নুনভোদন কনযন ফো রংঘন চতরনত সদন
তততন, একআ দনে দেনীয় আনফন৷

ট্রোশষ্টয কনোটি
তরতফদ্ধ যণ
তনতলদ্ধ

৩৭৷ ফযক্ত (express), তফফততগত (implied) ফো ফযোনখযয় (constructive)
সকোন ট্রোনিয সনোটি ংতস্্নি ফতনত তরতফদ্ধ কযো মোআনফ নো তকংফো
সযতজষ্ট্রোয কতৃি ক তোো গ্রণনমোগয আনফ নো৷

কয়োয স্ত্মোন্ত্ময

৩৮৷ (১) সকোম্পোনীয সয়োয স্ত্মোন্ত্ময তনফতিকৃ ত কযোয ভনয়
সয়োয স্ত্মোন্ত্মযকোযী ফো ঈোয স্ত্মোন্ত্মযগ্রীতো ঈক্ত স্ত্মোন্ত্ময
তনফিননয জনয অনফদনে স কতযনত োনযন, তনফ সমনতগনে
স্ত্মোন্ত্মযকোযী নুরূ সকোন অনফদনে স কনযন সনতগনে,
সকোম্পোনী স্ত্মোন্ত্মযগ্রীতোনক ঈক্ত অনফদনে ম্পনকি সনোটি প্রদোন নো

কতযনর, অংতক তযনোতধত সয়োয স্ত্মোন্ত্ময কোমিকয আনফ নো; এফং
স্ত্মোন্ত্মযগ্রীতোনক এআরূ সনোটি প্রদোননয সতগনে ঈক্ত সনোটি প্রোতিয
তোতযখ আনত দুআ িোনয ভনধয তততন অতত্ত নো কতযনর সকোম্পোনী,
ঈ-ধোযো (৭) এয তফধোনোফরী োননতগ, ঈোয দয-ফতনত
স্ত্মোন্ত্মযগ্রীতোয নোভ এআরূন তরতফদ্ধ কতযনফ সমন ঈক্ত অনফদনে
স্ত্মোন্ত্মযগ্রীতোআ স কতযয়োতছনরন৷
(২) ঈ-ধোযো (১) এয ঈনেযূযণকনে, স্ত্মোন্ত্ময দতরনর
স্ত্মোন্ত্মযগ্রীতোয সম ঠিকোনো থোনক সআ ঠিকোনোয় সকোন সনোটি
অগোভ তযনোতধত ডোনক স্ত্মোন্ত্মযগ্রীতোয ঈনেনয সপ্রতযত আয়ো
থোতকনর, তোো স্ত্মোন্ত্মযগ্রীতোনক মথোমথবোনফ প্রদোন কযো আয়োনছ এফং
তোো ডোক তফবোনগয োধোযণ তনয়ভ নুমোয়ী তফতর কযো আয়োনছ ফতরয়ো
গণয আনফ৷
(৩) ঠিক স্ত্মোন্ত্ময-দতরনর ঈমুক্ত িযোম্প রোগোআয়ো এফং ঈক্ত দতরনর
স্ত্মোন্ত্মযকোযী  স্ত্মোন্ত্মযগ্রীতো ঈবনয়আ ম্পোদন কতযয়ো এফং
ংতস্্নি সয়োয ফো তডনফঞ্চোয োটিিতপনকট স্ত্মোন্ত্ময-দতররটি
সকোম্পোনীয তনকট ঈস্থোন নো কযো আনর, সকোম্পোনীয নতগ সয়োয ফো
তডনফঞ্চোনযয স্ত্মোন্ত্ময তনফিন কযো দফধ আনফ নো :
তনফ তি থোনক সম, মতদ সকোম্পোনীয তযচোরকগনণয ন্তুতি ভনত প্রভোতণত
য় সম, স্ত্মোন্ত্মযকোযী এফং স্ত্মোন্ত্মযগ্রীতো কতৃি ক স্বোতগতযত
স্ত্মোন্ত্ময-দতরর োযোআয়ো তগয়োনছ, তনফ তযচোরকগণ ঈমুক্ত তফনফচনো
কতযনর এফং স্ত্মোন্ত্মনযয জনয প্রনয়োজনীয় িযোম্প স্ত্মোন্ত্মযগ্রীতো
তরতখতবোনফ অনফদন কতযনর, সকোম্পোনীয তযচোরকগনণয তফনফচনোভনত
দোয়ভু্ুতক্ত (indemnity) ংক্রোন্ত্ম মথোমথ তি োফরী োননতগ, ঈক্ত
স্ত্মোন্ত্ময তনফতিকৃ ত কযো মোআনফ৷
(৪) মতদ সকোন সকোম্পোনী সকোন সয়োয ফো তডনফঞ্চোনযয স্ত্মোন্ত্ময
তনফতিকৃ ত কতযনত স্বীকোয কনয, তনফ সম তোতযনখ সকোম্পোনীয তনকট
ঈক্ত স্ত্মোন্ত্ময-দতরর ঈস্থোন কযো আয়োতছর, সআ তোতযখ আনত তে
তদননয ভনধয ঈক্ত সকোম্পোনী স্ত্মোন্ত্মযগ্রীতো এফং স্ত্মোন্ত্মযকোযীনক
ঈক্ত স্বীকৃ ততয সনোটি সপ্রযণ কতযনফ৷
(৫) এআ ধোযোয ঈ-ধোযো (৪) এয তফধোন োরনন ফযথি আনর, ঈক্ত
সকোম্পোনী, ঈক্ত ফযথিতো মততদন মিন্ত্ম ফযোত থোতকনফ তততদননয
প্রনতযক তদননয জনয, নতধক একত টোকো থিদনে দেনীয় আনফ; এফং
ঈোয প্রনতযক তযচোরক, ভযোননজোয, তচফ ফো নয সকোন কভিকতি ো, তমতন
জ্ঞোতোনয ঈক্ত ফযথিতোয জনয দোয়ী তততন, একআ দনে দেনীয় আনফন৷

(৬) অআননয তক্রয়োয পনর (by operation of law) সম ফযতক্ত সকোম্পোনীয
সকোন সয়োয ফো তডনফঞ্চোয ধোযননয তধকোয জিন কতযয়োনছন, সআ
ফযতক্তয নোভ ঈক্ত সয়োয ফো তডনফঞ্চোনযয ধোযক তোনফ তনফিন কযোয
ফযোোনয ঈ-ধোযো (৩) এয সকোন তকছু আ সকোম্পোনীয তগভতো তগুণ্ন
কতযনফ নো৷
(৭) এআ ধোযোয সকোন তকছু আ ংঘতফতধ সভতোনফক সকোম্পোনীয সয়োয
স্ত্মোন্ত্ময তনফিন কতযনত স্বীকৃ তত জ্ঞোন কযোয ফযোোনয সকোম্পোনীয
তগভতো তগুণ্ন কতযনফ নো৷

স্ত্মোন্ত্ময প্রিযয়ন ৩৯৷ (১) সকোম্পোনীয সয়োয ফো তডনফঞ্চোয স্ত্মোন্ত্ময-দতরর সকোম্পোনী
কতৃি ক প্রতযয়নকৃ ত আনর, তত্ম্পনকি সম সকোন ফযতক্তয এআরূ তফশ্বো
স্থোননয কোযণ থোতকনফ সম, ঈক্ত সকোম্পোনীয তনকট সম স্ত্মোন্ত্ময-দতরর
দোতখর কযো আয়োনছ তোোনত ঈনরস্্নতখত স্ত্মোন্ত্মযকোযীনক অোতঃদৃনি
ঈক্ত সয়োয ফো তডনফঞ্চোনযয স্বেোতধকোযী গণয কযোয ভত মিোি দতরর
সকোম্পোনীয তনকট যফযো কযো আয়োতছর ভনভি ঈক্ত সকোম্পোনী প্রতযয়ন
কতযনতনছ, মতদ ঈক্ত সয়োয ফো তডনফঞ্চোনয স্ত্মোন্ত্মযকোযীয তনযংকু
স্বেোতধকোয অনছ ফতরয়ো প্রতযয়ন কতযনতনছ নো৷
(২) সমনতগনে সকোন সকোম্পোনীয ফনরোয পনর প্রণীত বু র
প্রতযয়ননেয ঈয তফশ্বো স্থোন কতযয়ো কোজ কনযন, সনতগনে সকোম্পোনী
তোোয তনকট এআরূ দোয়ী আনফ সমন ঈক্ত প্রতযয়নে প্রতোযণোভূরকবোনফ
প্রণয়ন কযো আয়োতছর৷
(৩) এআ ধোযোয ঈনেয ূযণকনে(ক) মতদ সকোন স্ত্মোন্ত্ময দতরনর “প্রতযয়নে জভো আয়োনছ” ফো এআ
ভনভি নয সকোন ব্দ সরখো থোনক, তোো আনর সআ স্ত্মোন্ত্ময-দতরর
প্রতযয়নকৃ ত ফতরয়ো গণয আনফ;
(খ) সকোন স্ত্মোন্ত্ময-দতরর সকোম্পোনী কতৃি ক প্রতযয়ণকৃ ত ফতরয়ো গণয
আনফ, মতদ() প্রতযয়নকৃ ত দতররটি তমতন আুয কতযয়োনছন তততন সকোম্পোনীয নতগ
তোো আুয কযোয তগভতো প্রোি ন; এফং
(অ) দতররটি এভন সকোন ফযতক্ত ফো সকোম্পোনীয এভন সকোন কভিকতি ো

কতৃি ক স্বোতগতযত য় তমতন স্ত্মোন্ত্ময প্রতযয়ন কযোয জনয সকোম্পোনী
আনত তগভতোপ্রোি, থফো এভন সকোন তনগতভত ংস্থোয তগভতোপ্রোি
কভিকতি ো ফো কভিচোযী কতৃি ক স্বোতগতযত য় সম, ংস্থোটি এতদুনেনয ঈক্ত
সকোম্পোনী আনত তগভতোপ্রোি;
(গ) ঈক্ত প্রতযয়ননে মোোয স্বোতগয োয়ো মোয় তততনআ ঈোনত
স্বোতগয কতযয়োনছন ফতরয়ো গণয আনফ, মতদ নো প্রভোতণত য় সম, ঈক্ত
স্বোতগয তোোয তননজয নয় তকংফো ঈক্ত স্বোতগয সকোম্পোনীয নতগ
স্ত্মোন্ত্ময প্রতযয়নকনে ফযফোনযয জনয তগভতোপ্রোি সকোন ফযতক্তয নয়৷

অআনোনুগ প্রতিতনতধ ৪০৷ সকোম্পোনীয সকন ভৃত দনযয সয়োয ফো নযতফধ সকোন স্বোথি
িৃি স্ত্মোন্ত্ময
তোোয অআনোনুগ প্রতততনতধ কতৃি ক স্ত্মোন্ত্মতযত আয়ো থোতকনর, ঈক্ত
অআনোনুগ প্রতততনতধ ঐ সকোম্পোনীয সকোন দয নো য়ো নে, ঈক্ত
স্ত্মোন্ত্ময দফধ ফতরয়ো প্রততন্ন আনফ, সমন তততন ঈক্ত স্ত্মোন্ত্মযদতরর ম্পোদনকোনর সকোম্পোনীয একজন দয তছনরন৷

দয-ফত
তযদি ন

৪১৷ (১) সকোম্পোনী তনফিননয তোতযখ আনত ঈোয তনফতিকৃ ত
কোমিোরনয় দয-ফত এফং ধোযো ৩৫ প্রনমোজয আনর দয-ূচী যোতখনত
আনফ; এফং এআ অআননয তফধোনোফরী নুমোয়ী সকোম্পোনীয কোমিোরয় ফি
থোকো ফযতীত নয সম সকোন ফ ভনয় ঈোয কভিকোে চনর স ফ
ভনয় ঈক্ত দয-ফত এফং দয-ূচী সকোম্পোনীয োধোযণ বোয়,
মুতক্তংগত ফোধো-তননলধ োননতগ, তযদিননয জনয প্রতততদন নুযন দুআ
ঘন্টো কতযয়ো সখোরো থোতকনফ; এফং সকোম্পোনীয সম সকোন দয সকোন তপ
ছোড়োআ এফং নয সম সকোন ফযতক্ত প্রততফোনয একত টোকো থফো
সকোম্পোনী কতৃি ক ধোমিকৃত আনর তদনতগো কভ তপ তদয়ো ঈো তযদিন
কতযনত োতযনফন এফং এআরূ সম সকোন দয ফো ফযতক্ত ঈোনদয ম্পূণি
ফো ং তফননলয নুতরত রআনত োতযনফন৷
(২) দয-ফত ফো দয-ূচী তকংফো এআ অআননয তফধোন ভনত সদয়
ঈোয তোতরকো ফো োয-ংনতগ ফো ঈোনদয ংতফননলয নুতরতয
প্রনয়োজন আনর, সম সকোন ফযতক্ত সকোম্পো্োনীনক নুরূ পযভোনয় এফং
প্রতত একত ব্দ ফো ঈোয ংতফননলয জনয োাঁচ টোকো কতযয়ো তপ
তদনফন এফং সকোম্পোনী নুরূ নুতরতয জনয পযভোনয়  প্রনয়োজনীয়
তপ োয়োয দটি কোমিতদফনয ভনধয ঐ ফযতক্তয তনকট নুতরত
সপ্রযনণয ফযফস্থো কতযনফ৷

ফযোখযো:- এআ ঈ-ধোযোয ঈনেযূযণকনে, দটি কোমিতদফ গণনোয সতগনে
সম কর তদনন সকোম্পোনীয কোমিতফযতত থোনক এফং সকোম্পোনীয সয়োয
স্ত্মোন্ত্ময ফি থোনক সআ কর তদন গণনো কযো আনফ নো৷
(৩) এআ ধোযোয ধীন সকোন তযদিনন স্বীকৃ তত জ্ঞোন কযো আনর,
থফো এআ ধোযোয ধীন পযভোনয়কৃ ত নুতরত মথোভনয় সপ্রযণ কযো
নো আনর, সকোম্পোনী এআরূ প্রনতযক যোনধয জনয নতধক একত
টোকো থিদনে দেনীয় আনফ; এফং ঈোয প্রনতযক কভিকতি ো মোোয
েম্্নটিয কোযনণ ঈক্ত স্বীকৃ তত জ্ঞোন কযো ফো তফরম্ব কযো য়
তততন, একআ দনে দেনীয় আনফন; এফং তোো ছোড়ো ঈক্ত সকোম্পোনী এফং
কভিকতি ো, যোধ ংঘটিত য়োয প্রথভ তদননয য ঈক্ত স্বীকৃ তত ফো
েম্্নটি মততদন ফযোত থোতকনফ তততদননয প্রনতযক তদননয জনয
তততযক্ত একত টোকো কতযয়ো থিদনে দেনীয় আনফন; এফং অদোরত
অনদ জোযীয ভোধযনভ তফরনম্ব ঈক্ত দয-ফত  দযূচী তযদিন
কযোননোয জনয তকংফো পযভোনয়কোযীয তনকট প্রনয়োজনীয় নুতরত
সপ্রযনণয জনয তননদি  তদনত োতযনফ এফং ঈক্ত সকোম্পোনী এআরূ তননদি 
োরনন ফোধয থোতকনফ৷

দয-ফত ফন্ধ
যোখোয িগভিো

৪২৷ সম সজরোয় সকোম্পোনীয তনফিীকৃ ত কোমিোরয় যতয়োনছ সআ সজরো
আনত প্রকোতত সকোন ংফোদনে োত তদননয একটি ূফি-সনোটি প্রকো
কতযয়ো ঈক্ত সকোম্পোনী প্রতত ফত্য নতধক সভোট াঁয়তোতরস্্ন
তদননয জনয ঈোয দয-ফত ফি যোতখনত োতযনফ, তকন্তু ঈক্ত ফি
যোখোয সভয়োদ একোধোনয তে তদননয তধক আনফ নো৷

দয-ফত
৪৩৷ (১) মতদংশোধশনয জনয
অদোরশিয িগভিো (ক) মিোি কোযণ ফযততনযনক সকোন ফযতক্তয নোভ সকোন সকোম্পোনীয
দয-ফতনত তরতফদ্ধ কযো য় তকংফো ঈো আনত ফোদ সদয়ো য়,
থফো
(খ) সকোন সকোম্পোনীনত সকোন ফযতক্তয দয দ রোব ফো দয নদয
ফোন ম্পতকি ত তথয দয-ফতনত তরতফদ্ধ নো কযো য় ফো তোো
কতযনত ফনরো ফো নোফযক তফরম্ব কযো য়,
তোো আনর তদ্বোযো ংতগুব্ধ ফযতক্ত ফো ঈক্ত সকোম্পোনীয সকোন দয
তকংফো ঈক্ত সকোম্পোনী ঐ দয-ফত ংনোধননয জনয অদোরনতয তনকট

অনফদন কতযনত োতযনফন৷
(২) অদোরত ঈক্ত অনফদন প্রতযোখোন কতযনত োনয, থফো দয-ফত
ংনোধননয অনদ তদনত োনয এফং, ংতগুব্ধ সকোন নতগয তগতত আয়ো
থোতকনর, ঈক্ত তগনক তগততূযণ প্রদোননয জনয সকোম্পোনীনক অনদ তদনত
োনয; তোো ছোড়ো ভোভরোয খযচ ম্পনকি অদোরত ঈোয তফনফচনোভত
মনথোমুক্ত অনদ তদনত োতযনফ৷
(৩) মতদ সকোন ফযতক্তয নোভ দয-ফতনত তরতফদ্ধ কযো ফো ঈো আনত
ফোদ সদয়োয ফযোোনয এআ ধোযোয ধীন সকোন দযখোনস্ত্ম সকোন প্রশ্ন ঈনঠ
তনফ, প্রশ্নটি দযগণ ফো দয-নদয দোফীদোযগনণয যস্পনযয ভনধয,
থফো দযগণ ফো দযনদয দোফীদোযগণ এফং সকোম্পোনী, মোোনদয
ভনধযআ ঈত্থোতত ঈক নো সকন, দযখোনস্ত্ম ঈক্ত ফযতক্ত তগবু ক্ত থোতকনর
অদোরত ঈক্ত প্রনশ্ন তোোয স্বেোতধকোয তনণিয় কতযনত োতযনফ এফং
এতদুনেনয দয-ফত ংনোধননয জনয প্রনয়োজনীয় ফো ভীচীন সম সকোন
প্রনশ্ন তদ্ধোন্ত্ম তদনত োতযনফ; এফং সকোন তফচোমি তফলনয় অআনগত প্রশ্ন
জতড়ত থোতকনর অদোরত ঈক্ত তফলনয় তদ্ধোন্ত্ম তদনত োতযনফ৷

দয-ফত
ংশোধশনয জনয
কযতজষ্ট্রোশযয তন ে
কনোটি কপ্রযণ

৪৪৷ সম সতগনে সকোন সকোম্পোনীনক এআ অআন নুমোয়ী সকোম্পোনীয
দযনদয তোতরকো সযতজষ্ট্রোনযয তনকট দোতখর কতযনত য়, সআ সতগনে
অদোরত দয-ফত ংনোধননয অনদ প্রদোনকোনর এআভনভি ঈক্ত
সকোম্পোনীনক তননদি  তদনফ সম, অদোরনতয ংনোধন অনদ োতরত হআয়োনছ
তক নো তোো ম্পনকি ঈক্ত সকোম্পোনী অদোরনতয অনদ প্রদোননয তোতযখ
আনত ননয তদননয ভনধয সযতজষ্ট্রোযনক একটি সনোটিনয ভোধযনভ ফতত
কতযনফ৷

দয-ফত োিগয
তোশফ গণয

৪৫৷ দয-ফতনত সকোন ফযতক্তয নোভ ন্ত্মবুি ক্ত থোতকনর, ঈক্ত
ন্ত্মবুি তক্ত এআ অআননয ধীনন ফো কতৃি েফনর ম্পন্ন য়োয তফলনয়
প্রোথতভকবোনফ োতগয ফতরয়ো গণয আনফ৷

ফো শ কয়োযওয়োশযি প্রদোন

৪৬৷ (১) সয়োয দ্বোযো ীতভতদোয় সকোম্পোনী ঈোয ংঘতফতধফনর
তগভতোপ্রোি আনর, ঈোয ূণি তযনোতধত সয়োয ফো িনকয সতগনে, ঈোয
োধোযণ ীরনভোয মুক্ত কতযয়ো য়োনযন্ট প্রদোন কতযনত োতযনফ সম, ঈক্ত
য়োনযন্ট-ফোক য়োনযনন্ট ঈনরস্্নতখত সয়োয ফো িনকয তধকোযী;

এফং সকোম্পোনী ঈক্ত য়োনযনন্ট ঈনরস্্নতখত সয়োয ফো িনকয ঈয
বতফলযনত রবযোং প্রদোননয জনয কুন প্রদোন ফো নযবোনফ ফযফস্থো গ্রণ
কতযনত োতযনফ; এআ অআনন এআরূ য়োনযন্ট সয়োয-য়োনযন্ট নোনভ
তবতত৷
(২) এআ ধোযোয সকোন তকছু আ প্রোআনবট সকোম্পোনীয সতগনে প্রনমোজয আনফ
নো৷

কয়োয-ওয়োশযশিয ৪৭৷ সয়োয-য়োনযন্টফনর ঈোয ফোক সয়োয য়োনযনন্ট ঈনরস্্নতখত
োমি যিো
সয়োয ফো িনকয স্বেোতধকোযী আনফন, এফং ঈক্ত য়োনযন্ট িণ
(delivery) কতযয়ো সয়োয ফো িক স্ত্মোন্ত্ময কযো মোআনফ৷

কয়োয-ওয়োশযি
ফোশ য নোভ
তনফন্ধন

৪৮৷ সয়োয-য়োনযনন্টয ফোক ঈো ফোততনরয জনয ভিণ কতযনর,
সকোম্পোনীয ংঘতফতধয তফধোন োননতগ, তততন তোোয নোভ দয তোনফ
দয-ফতনত তরতফদ্ধ কযোআফোয তধকোযী আনফন, এফং সকোন সয়োযয়োনযন্ট ফোক দয ফতনত তোোয নোভ সকোম্পোনী কতৃি ক
তরতফদ্ধকযণজতনত কোযনণ তগততগ্রস্থ আনর ঈক্ত সয়োয-য়োনযন্ট
ম্পতকি ত এফং ফোততর নো য়ো নে, সকোম্পোনী ঈক্ত তগততয জনয
দোয়ী আনফ৷

কয়োয-ওয়োশযি
ফোশ য ভমি োদো

৪৯৷ সকোম্পোনীয ংঘতফতধনত এআরূ তফধোন থোতকনর, সয়োয-য়োনযন্ট
ফোক এআ অআনন ফতণিত কর সতগনে ফো সকোন তনতদি ি সতগনে,
সকোম্পোনীয একজন দয ফতরয়ো গণয আনফন; তনফ সম সতগনে ঈক্ত
সকোম্পোনীয তযচোরক ফো ভযোননজোয য়োয জনয ংঘতফতধ নুমোয়ী
সমোগযতোভরূক সয়োয দযকোয, সআ সতগনে য়োনযনন্ট ঈতরস্্নতখত
সয়োয ফো িকগুতর তোোয সমোগযতোভূরক সয়োয তোনফ গণয আনফ নো৷

কয়োয-ওয়োশযি
আুযয কিগশে
দয-ফতশি
যদফদর

৫০৷ (১) সকোন সয়োয-য়োনযন্ট আুযয ভয় দয-ফতনত সম দনযয
নোভ য়োনযন্টবু ক্ত সয়োয ফো িকধোযী দয তোনফ তরতফদ্ধ থোনক,
তোোয নোভ দয-ফত আনত কোটিয়ো তদনত আনফ এফং তঃয ধোযো
৪৯ এয তফধোন োননতগ, তততন অয সকোম্পোনীয দয থোতকনফন নো;
এফং সকোম্পোনী ঈক্ত ফতনত তনম্নফতণিত তফফযণ তরতফদ্ধ কতযনফ, মথো :-

(ক) সয়োয-য়োনযন্ট আুয য়ো তননদি ক তথয;
(খ) সয়োয-য়োনযনন্ট ন্ত্মবুি ক্ত প্রনতযক সয়োনযয ৃথক ৃথক নম্বয
সয়োয ফো িনকয তফফযণ; এফং
(গ) সয়োয-য়োনযন্ট আুযয তোতযখ৷
(২) মতদ সকোন সকোম্পোনী ঈ-ধোযো (১) এয তফধোন োরনন ফযথি য়,
তনফ ঈক্ত ফযথিতো মততদন মিন্ত্ম চতরনত থোতকনফ তততদননয প্রতততদননয
জনয ঈক্ত সকোম্পোনী নতধক দুআত টোকো থিদনে দেনীয় আনফ; এফং
ঈক্ত সকোম্পোনীয প্রনতযক কভিকতি ো তমতন জ্ঞোতোনয এফং আচ্ছোকৃ তবোনফ
ঈো ফযোত যোনখন ফো ফযোত যোতখনত সদন তততন, একআ থিদনে
দেনীয় আনফন৷

কয়োয-ওয়োশযি
ভিণ

৫১৷ সয়োয য়োনযন্ট ভতিত নো য়ো মিন্ত্ম ধোযো ৫০ এয ঈধোযো (১) এ ঈনরস্্নতখত তফফযণভূ, দয-ফতনত তরতফদ্ধ কযোয
ফযোোনয, এআ অআননয ধীনন প্রনয়োজনীয় তফফযণ ফতরয়ো গণয আনফ; এফং
ঈো ভতিত আনর, ভিনণয তোতযখ দয-ফতনত এআরূন তরতফদ্ধ কযো
আনফ সমন ঈক্ত তোতযখআ সআ তোতযখ সম তোতযখ আনত সকোন ফযতক্ত অয
সকোম্পোনীয দয ননন৷

কয়োয ফোফদ
তফতবন্ন ংশ য থি
তযশোশধয ফযফস্থো
গ্রশণ ক োম্পোনীয
িগভিো

৫২৷ সকোন সকোম্পোনী, ংঘতফতধফনর তগভতোপ্রোি আনর, তনম্নফতণিত সম
সকোন এক ফো একোতধক কোমি ম্পোদন কতযনত োতযনফ, মথো :(ক) সয়োয আুযয সতগনে, সয়োনযয ঈয তরফকৃ ত নথিয তযভোনণয
তবতত্তনত, তবন্ন তবন্ন সশ্রণীয সয়োয-ভোতরকগণ কতৃি ক তরফকৃ ত থি
তযনোনধয জনয তবন্ন তবন্ন ভয় তনধিোযনণয ফযফস্থো;
(খ) সকোন দনযয সয়োনযয তযনোতধত থি তরফ কযো আয়ো নো
থোতকনর, তোোয ম্মততক্রনভ, ঈক্ত নথিয ম্পূণি ফো ংতফনল গ্রণ;
(গ) সমনতগনে কর সয়োনযয তযনোতধত নথিয তযভোণ ভোন নন,
সআনতগনে তযনোতধত নথিয ঈয অনুোততক রবযোং প্রদোন৷

কয়োয িোযো
ীতভিদোয়
ক োম্পোনীয
কয়োয-ভূরধন
তযফিিন

৫৩৷ (১) সয়োয দ্বোযো ীতভতদোয় সকোম্পোনী, ঈোয ংঘতফতধফনর
তগভতোপ্রোি আনর, ঈোয সয়োয ভূরধন ম্পতকি ত ংঘ স্মোযনকয তি োফরী
তনম্নরূন তযফতি ন কতযনত োতযনফ, মথো :(ক) প্রনয়োজনীয় ংখযক নূতন সয়োয আুযয ভোধযনভ ঈোয সয়োযভূরধন ফৃতদ্ধ কযো;
(খ) সয়োয-ভূরধননক োভতগ্রকবোনফ ফো অংতকবোনফ একীবূ ত কতযয়ো
ঈোনক তফদযভোন ভূরযভোন নতগো ঈচ্চতয ভূরযভোননয সয়োনয তফবক্ত
কযো;
(গ) তযনোতধত সয়োযনক োভতগ্রকবোনফ ফো অংতকবোনফ িনক
রূোন্ত্মতযত কযো এফং ুনযোয় ঈক্ত িকনক সম সকোন ভূরযভোননয
তযনোতধত সয়োনয রূোন্ত্মতযত কযো;
(ঘ) সয়োযনক োভতগ্রকবোনফ ফো অংতকবোনফ ংঘস্মোযক দ্বোযো তস্থযীকৃ ত
ভূরযভোন নতগো কভ ভূরযভোননয সয়োনয এআরূন ুনতফিবোজন কযো
মোোনত নুরূ ুনতফিবোজননয পনর হ্রোকৃ ত প্রনতযকটি সয়োনযয
ভূরযভোননয তযনোতধত থি এফং তযনোতধত থি থোতকনর ঈোনদয
োস্পতযক নুোত, হ্রোকৃ ত ভূরযভোননয সয়োযগুতর সম সয়োয আনত
ঈদ্ভূ ত আয়োনছ সআ সয়োনযয তযনোতধত  তযনোতধত নথিয
োযস্পতযক নুোনতয ভোন য়;
(ঙ) এতদুনেনয গৃীত তদ্ধোনন্ত্ময তোতযখ মিন্ত্ম সম কর সয়োয
সকোন ফযতক্ত গ্রণ কনয নোআ ফো গ্রনণ ম্মত য় নোআ সআ কর সয়োয
ফোততর কযো এফং ফোততরকৃ ত সয়োনযয ভতযভোনণ সকোম্পোনীয সয়োযভূরধন হ্রো কযো৷
(২) এআ ধোযোয় প্রদত্ত তগভতো সকোম্পোনী সকফরভোে ঈোয োধোযণ
বোনতআ প্রনয়োগ কতযনত োতযনফ৷
(৩) এআ ধোযো সভোতোনফক সকোন সয়োয ফোততর কযো আনর, তোো এআ
অআননয নযোনয তফধোননয তোত্মিোধীনন ঈোয সয়োয ভূরধন হ্রো
ফতরয়ো গণয আনফ নো৷

কয়োয-ভূরধন
এ ীবূি যণ,
কয়োযশ ষ্টশ

৫৪৷ (১) সয়োয-ভূরধন তফতি সকোন সকোম্পোনী ঈোয সয়োয-ভূরধন
একীবূ ত কতযয়ো একীবূ ত ভূরধননক তফদযভোন ভূরযভোন নতগো তধক
ভূরযভোননয সয়োনয তফবক্ত কতযনর, থফো ঈোয সকোন সয়োযনক িনক

রূোন্ত্ময যণ
আিযোতদয জনয
কযতজষ্ট্রোশযয তন ে
কনোটি প্রদোন

রূোন্ত্মতযত কতযনর, থফো িকনক ুনযোয় সয়োনয রূোন্ত্মতযত কতযনর,
ঈক্ত সকোম্পোনী সয়োয একীবূ তকযণ, তফবতক্তকযণ ফো রূোন্ত্মযকযণ ফো
ুনঃরূোন্ত্মযকযণ ম্পতকি ত তফলনয় ুতনতদি ি তথযোতদ ঈনরস্্নখ কতযয়ো
ঈক্ত একীবূ তকযণ, তফবতক্তকযণ, রূোন্ত্মযকযণ ফো ুনরূোন্ত্মকযনণয
ননয তদননয ভনধয সযতজষ্ট্রোযনক সনোটি প্রদোন কতযনফ৷
(২) সকোন সকোম্পোনী ঈ-ধোযো (১) এয তফধোন োরনন ফযথি আনর,
ঈক্ত ফযথিতো মততদন চতরনত থোতকনফ তততদননয প্রনতযক তদননয জনয, ঈক্ত
সকোম্পোনী নতধক দুআত টোকো থিদনে দেনীয় আনফ; এফং ঈোয
প্রনতযক কভিকতি ো, তমতন জ্ঞোতোনয  আচ্ছোকৃ তবোনফ ঈক্ত েম্্নটি
নুনভোদন কনযন ফো ফযোত যোনখন ফো যোতখনত সদন তততন, একআরূ
থিদনে দেনীয় আনফন৷

কয়োযশ ষ্টশ
রূোন্ত্মশযয
পরোপর

৫৫৷ সয়োয-ভূরধন তফতি সকোন সকোম্পোনী ঈোয সকোন সয়োযনক িনক
রূোন্ত্মতযত কতযয়ো তত্ম্পনকি সযতজষ্ট্রোনযয তনকট সনোটি দোতখর কতযয়ো
থোতকনর, এআ অআননয সম কর তফধোন সকফরভোে সয়োনযয সতগনে
প্রনমোজয সআ কর তফধোন িনক রূোন্ত্মতযত সয়োযগুতরয সতগনে
প্রনমোজয আনফ নো; এফং এআরূ রূোন্ত্মনযয পনর সকোম্পোনীয দযগণ
সয়োনযয তযফনতি সম তযভোণ িক ধোযণ কনযন তত্ম্পতকি ত তথয,
সয়োনযয সতগনে প্রনমোজয এআ অআননয ূফিফতী তফধোনোফরী সভোতোনফক,
দয-ফতনত এফং সযতজষ্ট্রোনযয তনকট দোতখরনমোগয তোতরকোয় তরতফদ্ধ
কতযনত আনফ৷

কয়োয-ভূরধন ফো
দয ংখযো ফৃতদ্ধয
কনোটি

৫৬৷ (১) সয়োয-ভূরধন তফতি সকোন সকোম্পোনী, সয়োযনক িনক
রূোন্ত্মতযত কতযয়ো থোকুক ফো নো থোকুক, ঈোয সয়োয-ভূরধননক
তনফতিকৃ ত ভূরধননয ঈনয ফৃতদ্ধ কতযয়ো থোতকনর, থফো সয়োযভূরধনতফীন সকোন সকোম্পোনী ঈোয দয-ংখযো তনফতিকৃ ত ংখযোয
ঈনয ফৃতদ্ধ কতযয়ো থোতকনর, ঈক্ত সকোম্পোনী, সয়োযভূরধন ফৃতদ্ধয সতগনে,
ভূরধন ফৃতদ্ধয তফলনয় তদ্ধোন্ত্ম গ্রনণয ননয তদননয ভনধয, এফং দযংখযো ফৃতদ্ধয সতগনে, সম তোতযনখ দয-ংখযো ফৃতদ্ধয তদ্ধোন্ত্ম গ্রণ কযো
আয়োতছর ফো ফোস্ত্মনফ দয-ংখযো ফৃতদ্ধ কযো আয়োতছর, সআ তোতযনখয
ননয তদননয ভনধয, ঈক্ত ফৃতদ্ধয সনোটি সযতজষ্ট্রোনযয তনকট দোতখর কতযনফ
এফং সযতজষ্ট্রোয এআরূ ফৃতদ্ধয তফলয় তরতফদ্ধ কতযয়ো যোতখনফন৷
(২) ঈ-ধোযো (১) এয ধীন সনোটিন তগততগ্রস্ত্ম (affected) সশ্রণীয

সয়োনযয তফফযণোতদ এফং সম তি োধীনন, মতদ থোনক, নূতন সয়োযভূ আুয
কযো আনফ সআ তি ভূ ঈনরস্্নখ কতযনত আনফ৷
(৩) সকোন সকোম্পোনী এআ ধোযোয তফধোন োরনন ফযথি আনর, ঈক্ত ফযথিতো
মততদন চতরনত থোতকনফ তততদননয প্রনতযক তদননয জনয, ঈক্ত সকোম্পোনী
নতধক দুআত টোকো থিদনে দেনীয় আনফ; এফং সকোম্পোনীয প্রনতযক
কভিকতি ো, তমতন জ্ঞোতোনয  আচ্ছোকৃ তবোনফ ঈক্ত েম্্নটি নুনভোদন কনযন
ফো ঈো ফযোত যোনখন ফো যোতখনত সদন তততন, একআরূ দনে দেনীয়
আনফন৷

কয়োয আুযয উয
প্রোপ্ত তপ্রতভয়োশভয
প্রশয়োগ

৫৭৷ (১) নগনদ ঈক ফো নযবোনফ ঈক, সকোন সকোম্পোনী তপ্রতভয়োনভ
ঈোয সয়োয আুয কতযনর, ঈক্ত সকোম্পোনী কর তপ্রতভয়োনভয ফিনভোট
ভূরযভোননয ভোন থি “সয়োয-তপ্রতভয়োভ তোফ” নোনভয একটি তোনফ
স্থোনোন্ত্মতযত কতযনফ; এফং সকোম্পোনী সয়োয-ভূরধন হ্রো ংক্রোন্ত্ম এআ
অআননয তফধোনোফরী, এআ ধোযোয তফধোন োননতগ, এআরূ প্রনমোজয আনফ
সমন সকোম্পোনীয সয়োয-তপ্রতভয়োভ তোফ সকোম্পোনীয তযনোতধত সয়োযভূরধননয তোফ৷
(২) সকোম্পোনী ঈোয সয়োয-তপ্রতভয়োভ তোনফয থি তনম্নফতণিত ঈনেনয
ফযফোয কতযনত োতযনফ, মথো:(ক) সকোম্পোনীয সম কর আুযকৃ ত সয়োয সকোম্পোনীয দযগণনক
ূণি-তযনোতধত সফোনো সয়োয তোনফ আুয কযো আনফ সআ কর
সয়োনযয ভূরয তযনোধ কযো;
(খ) সকোম্পোনীয প্রোযতম্ভক ফযয়ভূ ফনরোন (writing off) কযো;
(গ) সকোম্পোনীয সম সকোন সয়োয ফো তডনফঞ্চোয আুযয ঈযকৃ ত ফযয়,
প্রদত্ত কতভন ফো ভিুযীকৃ ত ফোটো ফনরোন কযো;
(ঘ) সকোম্পোনীয সকোন গ্রোতধকোয সয়োয ফো সকোন তডনফঞ্চোয
ুনযম্্নদ্ধোয (Redemption) কযোয জনয প্রনদয় তপ্রতভয়োনভয নথিয
ফযফস্থো কযো৷
(৩) সকোন সকোম্পোনী এআ অআন প্রফতি ননয ূনফি তপ্রতভয়োনভ সয়োয আুয
কতযয়ো থোতকনর, ঈক্ত সয়োনযয সতগনে এআ ধোযোয তফধোনোফরী এআরূন
প্রনমোজয আনফ সমন ঈক্ত সয়োয এআ অআন প্রফতি ননয নয আুয কযো
আয়োনছ :

তনফ তি থোনক সম, তপ্রতভয়োনভয সকোন ং মতদ এআরূন প্রনয়োগ কযো
আয়ো থোনক সম, ঈোনক তপতর-১১ সত তফধৃত নথি সকোম্পোনীয তযজোবি
পোনেয ং ফতরয়ো নোক্ত কযো ম্ভফ নন, তোো আনর সয়োযতপ্রতভয়োভ-তোনফ ন্ত্মবুি তক্তনমোগয থি তনধিোযণ কতযফোয ভয় ঈক্ত
ংনক গ্রোয কযো আনফ৷

ক োম্পোনী িৃি
উোয তনজস্ব কয়োয
ক্রয় ফো এিদুশেশয
ঋণদোশন ফোধোতনশলধ

৫৮৷ (১) সয়োয দ্বোযো ীতভতদোয়
থফো ঈো সম োফতরক সকোম্পোনীয
সয়োয ক্রয় কতযনত োতযনফ নো, মতদ
ভূরধন হ্রো য় ঈো ৫৯ আনত ৭০
কোমিকয এফং নুনভোদন কযো য়৷

সকোম্পোনী ঈোয তনজস্ব সয়োয
ধীনস্থ সকোম্পোনী সআ সকোম্পোনীয
নো ঈক্ত ক্রনয়য পরশ্রম্্নততনত সম
মিন্ত্ম ধোযোভূন তফধৃত দ্ধততনত

(২) সয়োয দ্বোযো ীতভতদোয় তফতি সকোন সকোম্পোনী, মোো প্রোআনবট
সকোম্পোনী নন ফো সকোন োফতরক সকোম্পোনীয ধীনস্থ সকোম্পোনী নন,
প্রতযতগ ফো নযোতগবোনফ, সকোন ঋণ, গযোযোতন্ট ফো জোভোনত ফো নয সকোন
ফযফস্থোয ভোধযনভ ঈোয তনজস্ব সয়োয ক্রয় কতযনত ফো ক্রয় ংক্রোন্ত্ম
সকোন ফযোোনয সকোন ফযতক্তনক অতথিক োয়তো প্রদোন কতযনফ নো :

তনফ তি থোনক সম, মতদ ঋণ প্রদোন কযো সকোন সকোম্পোনীয োধোযণ
ফযফোয ং য় তনফ, ঈোয োধোযণ ফযফো চোরোআনত থোকোকোনর, ঈক্ত
সকোম্পোনী সম ঋণ প্রদোন কনয ঈো প্রদোননয ফযোোনয এআ ধোযোয সকোন
তকছু আ ফোধো আনফ নো৷
(৩) সকোন সকোম্পোনী এআ ধোযোয তফধোন রংঘন কতযয়ো সকোন তকছু
কতযনর, ঈক্ত সকোম্পোনী এফং ঈোয প্রনতযক কভিকতি ো, তমতন জ্ঞোতোনয 
আচ্ছোকৃ তবোনফ তজ্জনয সদোলী, তততন নতধক োাঁচ োজোয টোকো কতযয়ো
থিদনে দেনীয় আনফন৷

(৪) ধোযো ১৫৪ এয ধীনন আুযকৃ ত সকোন গ্রোতধকোয সয়োয
ুনযম্্নদ্ধোয কযোয জনয সকোম্পোনীয তধকোযনক এআ ধোযোয সকোন
তকছু আ তগুণ্ন কতযনফ নো৷

কয়োয-ভূরধন হ্রো ৫৯৷ (১) সয়োয দ্বোযো ীতভতদোয় সকোম্পোনী, ঈোয ংঘতফতধফনর
তগভতোপ্রোি আনর, তফনল তদ্ধোনন্ত্ময ভোধযনভ এফং অদোরনতয নুনভোদন
োননতগ, সম সকোনবোনফ ঈোয সয়োয-ভূরধন হ্রো কতযনত োতযনফ, এফং
তফনলতঃ এআ োধোযণ তগভতোয ং তোনফ, ঈক্ত সকোম্পোনী-

(ক) ঈোয সয়োয ভূরধননয তযনোতধত ংনয সতগনে সম সকোন
সয়োনযয ঈয দোয়-দোতয়ে হ্রো ফো তফনরো োধন কতযনত োতযনফ;

(খ) ঈোয সকোন সয়োনযয ঈয দোয়-দোতয়নেয তফনরোোধন ফো হ্রো
কতযয়ো তকংফো নো কতযয়ো তযনোতধত সয়োয-ভূরধননয এভন সম সকোন
ং ফোততর কতযনত োতযনফ মোো োযোআয়ো তগয়োনছ ফো মোো তযম্পনদয
ভোধযনভ প্রততপতরত নন;

(গ) ঈোয সকোন সয়োনযয ঈয দোয়-দোতয়নেয তফনরোোধন ফো হ্রো
কতযয়ো তকংফো নো কতযয়ো তযনোতধত সয়োয-ভূরধননয এভন সম সকোন
ংনয দোয়-দোতয়ে তযনোধ কতযনত োতযনফ মোো সকোম্পোনীয চোতদোয
তু রনোয় তততযক্ত;

(ঘ) ঈোয সয়োয-ভূরধননয তযভোণ  সয়োয প্রনয়োজনভত হ্রো কতযয়ো
ঈোয ংঘস্মোযক তযফতি ন কতযনত োতযনফ৷

(২) এআ ধোযোয ধীনন গৃীত তফনল তদ্ধোন্ত্ম এআ অআনন সয়োযভূরধন হ্রোনয তদ্ধোন্ত্ম ফতরয়ো তবতত আনফ৷

কয়োয-ভূরধন হ্রো ৬০৷ সকোন সকোম্পোনী ঈোয সয়োয-ভূরধন হ্রোনয তদ্ধোন্ত্ম গ্রণ
নুশভোদশনয জনয কতযনর, ঈক্ত হ্রো নুনভোদন কতযয়ো অনদ দোননয জনয ঈক্ত সকোম্পোনী
অদোরশিয তন ে
অদোরনতয তনকট অযতজয ভোধযনভ অনফদন কতযনফ৷

অশফদন

ক োম্পোনীয নোশভয
তি “এফং
হ্রো ৃ ি” থফো
“and reduced”
ব্দোফরী ংশমোজন

৬১৷ সকোন সকোম্পোনী ঈোয সয়োয-ভূরধন হ্রোনয তদ্ধোন্ত্ম গ্রণ
কতযনর, ঈক্ত তদ্ধোন্ত্ম গ্রনণয তোতযখ আনত থফো সম সতগনে ঈক্ত
হ্রোনয পনর তযনোতধত সয়োয-ভূরধন ম্পতকি ত সকোন দোয়-দোতয়ে
হ্রোকৃ ত য় নো ফো সকোন সয়োয-সোল্ডোযনক তযনোতধত সয়োযভূরধননয থি তযনোনধয প্রনয়োজন য় নো সআ সতগনে, অদোরত কতৃি ক
ঈক্ত হ্রো নুনভোদন কতযয়ো অনদ প্রদোননয তোতযখ আনত অদোরত
কতৃি ক এতদুনেনয তনধিোতযত তোতযখ মিন্ত্ম, সকোম্পোনী ঈোয নোনভয সনল
“এফং হ্রোকৃ ত” থফো “and reduced” ব্দদ্বয় সমোগ কতযনফ এফং
অদোরত কতৃি ক তনধিোতযত তোতযখ মিন্ত্ম ঐ ব্দদ্বয় ঈক্ত সকোম্পোনীয
নোনভয ং তোনফ গণয আনফ :

তনফ তি থোনক সম, সম সতগনে হ্রোনয পনর তযনোতধত সয়োয-ভূরধন
ম্পতকি ত সকোন দোয় হ্রো য় নো ফো সকোন সয়োয-সোল্ডোযনক
তযনোতধত সয়োয-ভূরধননয থি তযনোনধয প্রনয়োজন য় নো, সআ
সতগনে অদোরত, ভীচীন ভনন কতযনর, “এফং হ্রোকৃ ত” থফো “and
reduced” ব্দদ্বয় ংনমোজন কযো আনত ঈক্ত সকোম্পোনীনক ফযোতত তদনত
োনয৷

োওনোদোযগণ
িৃি অতি
উত্থোন এফং
অতি োযী
োওনোদোযগশণয
িোতর ো প্রণয়ন

৬২৷ (১) সম সতগনে প্রস্ত্মোতফত সয়োয-ভূরধন হ্রোনয পনর
তযনোতধত সয়োয-ভূরধন ম্পতকি ত দোয় হ্রো য় ফো সকোন সয়োযসোল্ডোযনক তযনোতধত সয়োয-ভূরধননয থি তযনোনধয প্রনয়োজন য়,
সআ সতগনে অদোরনতয নুভতত ফযততনযনকআ এফং নযোনয সতগনে
অদোরনতয নুভতত রআয়ো সকোম্পোনীয এভন প্রনতযক োনোদোয ঈক্ত
হ্রোনয তফযম্্ননদ্ধ অতত্ত ঈত্থোন কতযনত োতযনফন তমতন অদোরত
কতৃি ক তনধিোতযত তোতযনখ সকোম্পোনী আনত এআরূ োনো ফো দোফী
অদোনয়য তধকোযী সম, মতদ ঈক্ত তোতযনখ সকোম্পোনীয ফরুতি অযম্ভ
আত তোো আনর ঈক্ত োনো ফো দোফী সকোম্পোনীয তফযম্্ননদ্ধ প্রভোণ
তোনফ গ্রোয আত৷

(২) অদোরত অতত্ত ঈত্থোননয তধকোযী োনোদোযগনণয একটি

তোতরকো প্রণয়ন কতযনফ, এফং এতদুনেনয সকোন োনোদোনযয তনকট আনত
সকোন দযখোস্ত্ম নো রআয়োআ মতদুয ম্ভফ, ঐ কর োনোদোনযয নোভ
এফং তোোনদয োনো ফো দোফীয ধযন  তযভোণ তনণিয় কতযনফ; এফং
এক ফো একোতধক তোতযখ ধোমি কতযয়ো এআ ভনভি সনোটি তদনত োতযনফ
সম, মোোযো তোতরকোবূ ক্ত আনত চোনন থফো তোতরকোবূ ক্ত থোতকনত নো
চোনন তোোযো ঈক্ত তোতযনখয ভনধয তোোনদয দোফী জোনোআনফন; এফং
তঃয ঈক্ত দোফী তফনফচনোক্রনভ অদোরত তোতরকোটি চূ ড়োন্ত্ম কতযনফ৷

ঋশণয জোভোনি
আিযোতদ কদওয়ো
আশর োওনোদোশযয
ম্মতি তযোশযয
িগভিো

৬৩৷ মতদ এভন সকোন োনোদোনযয নোভ োনোদোনযয তোতরকোয়
ন্ত্মবূি ক্ত য় মোোয োনো ফো দোফী তযনোতধত ফো তযভোি
(determined) এফং তমতন ভূরধন হ্রোনয নুকূনর ম্মতত প্রদোন কনযন
নোআ, তনফ অদোরত ঈমুক্ত ভনন কতযনর এফং সকোম্পোনী অদোরনতয
তননদি ভনত তননম্নোক্ত তযভোণ থি ঈক্ত োনো ফো দোফী তযনোনধয জনয
জোভোনত তোনফ জভো কতযনর, অদোরত ঈক্ত োনোদোনযয ম্মতত গ্রনণয
অফযকতো তযোয কতযনত োতযনফ, মথো :-

(ক) মতদ সকোম্পোনী ঈক্ত োনোদোনযয ম্পূণি োনো ফো দোফী স্বীকোয
কনয থফো স্বীকোয নো কতযয়ো মতদ তোো ম্পূণিবোনফ তযনোনধয জনয
প্রনয়োজনীয় ফযফস্থো গ্রণ কতযনত আচ্ছুক য়, তোো আনর, ঈক্ত োনো ফো
দোফীয ম্পূণি থি;

(খ) মতদ োনো ফো দোফীয ম্পূণি থি ঈক্ত সকোম্পোনী স্বীকোয নো কনয
থফো ঈো তযনোনধয জনয প্রনয়োজনীয় ফযফস্থো গ্রণ কতযনত আচ্ছুক নো
য়, থফো মতদ ঈক্ত োনো ফো দোফীয তযভোণ তনতদি ি য় ফো ঈোয
তযনোধ একটি তনতদি ি ঘটনো োনতগ য়, তোো আনর অদোরত কতৃি ক
সকোম্পোনী ফরুতিয সতগনে সমরূ তদন্ত্ম এফং তফচোযকৃ ত তদ্ধোনন্ত্ময
(adjudication) তবতত্তনত সকোন তফলয় তস্থয কযো য় সআরূ তদন্ত্ম 
তফচোযকৃ ত তদ্ধোনন্ত্ময তবতত্তনত অদোরত ঈক্ত োনো ফো দোফীয সম
তযভোণ তনধিোযণ কতযনফ তোো৷

হ্রো নুশভোদশনয
অশদ

৬৪৷ এআ অআন নুোনয সয়োয-ভূরধন হ্রোনয ফযোোনয অতত্ত
ঈত্থোননয তধকোযী প্রনতযক োনোদোয ম্পনকি অদোরত মতদ ন্তুি য়

সম, ঈক্ত হ্রোনয ফযোোনয তোোয ম্মতত গ্রণ কযো আয়োনছ ফো তোোয
োনো ফো দোফীয তযভোতি ঘটিয়োনছ ফো ঈো তযনোধ কযো আয়োনছ
থফো তজ্জনয জোভোনত প্রদোন কযো আয়োনছ, তোো আনর অদোরত সমরূ
ঈমুক্ত ভনন কতযনফ সআরূ তি োননতগ ঈক্ত হ্রো নুনভোদন কতযয়ো
অনদদোন কতযনত োতযনফ৷

হ্রো ংক্রোন্ত্ম
অশদ এফং
তফস্ত্মোতযি োমি
তফফযণী (minutes)
তনফন্ধন

৬৫৷ (১) সযতজষ্ট্রোনযয তনকট তনম্নফতণিত দতররোতদ ঈস্থোন কযো আনর
তততন ঈোতদগনক তনফতিকৃ ত কতযনফন, মথো :-

(ক) সকোম্পোনীয সয়োয-ভূরধন হ্রো নুনভোদন কতযয়ো অদোরত কতৃি ক
প্রদত্ত অনদ;

(খ) অদোরত কর্রতৃিক নুনভোতদত একটি তফফযণী, মোোনত তননম্নোক্ত তথযোতদ
ঈতরস্্নতখত থোতকনফ, মথো :-

() হ্রোকৃ ত সয়োয-ভূরধননয তযভোণ;

(অ) মতগুতর সয়োয ঈক্ত ভূরধন তফবক্ত আনফ ঈোয ংখযো;

(আ) প্রততটি সয়োনযয নোতভক ভূরয;

(ই) তনফিননয তোতযনখ এআরূ সয়োয-ভূনরযয সকোন ং তযনোতধত
গণয আনর ঈোয তযভোণ৷

(২) সয়োয-ভূরধন হ্রো কযোয জনয সকোম্পোনীয তফনল তদ্ধোন্ত্ম, মোো
ূনফিোক্তরূন অদোরনতয অনদ দ্বোযো নুনভোতদত আয়োনছ তোো, ঈ-ধোযো

(১) এয ধীনন তনফতিকৃ ত য়োয য কোমিকয আনফ, তত্ূনফি নন৷

(৩) ঈক্ত তনফিননয সনোটি অদোরত সমবোনফ প্রকো কতযনত তননদি 
দোন কতযনফ সআবোনফ প্রকো কতযনত আনফ৷

(৪) সযতজষ্ট্রোয তোোয তনজ স্বোতগনয ঈক্ত অনদ  কোমিতফফযণী
প্রতযয়ন কতযনফন এফং তোোয প্রতযয়নে চূ ড়োন্ত্ম োতগয ফন কতযনফ
সম, সয়োয-ভূরধন হ্রো ংক্রোন্ত্ম এআ অআননয তফধোনোফরী োরন কযো
আয়োনছ এফং তথয তফফযণীনত ঈনরস্্নতখত সয়োয-ভূরধনআ সকোম্পোনীয
সয়োয-ভূরধন৷

োমি -তফফযণী
ংঘস্মোযশ য ং
আশফ

৬৬৷ (১) কোমিতফফযণী তনফিনকৃ ত য়োয য ঈো সকোম্পোনীয
ংঘস্মোযনক ংতস্্নি ংনয তযফনতি প্রততস্থোতত আয়োনছ ফতরয়ো গণয
আনফ এফং ঈো এআরূ দফধ  তযফতি ননমোগয আনফ সমন তোো
শুযম্্ন আনতআ ংঘস্মোযনক তফধৃত তছর; এফং আো তনফিননয য
আুযকৃ ত ংঘস্মোযনকয প্রততটি নুতরতনত ঈো ন্ত্মবুি ক্ত থোতকনফ৷
(২) মতদ সকোন সকোম্পোনী ঈ-ধোযো (১) এয তফধোন োরনন ফযথি য়,
তোো আনর ফযথিতোয কোযনণ েম্্নটিূণি প্রনতযকটি নুতরতয জনয ঈক্ত
সকোম্পোনী নতধক একত টোকো থিদনে দেনীয় আনফ এফং সকোম্পোনীয
প্রনতযক কভিকতি ো, তমতন জ্ঞোতোনয  আচ্ছোকৃ তবোনফ ঈক্ত ফযথিতো নুনভোদন
কনযন ফো চতরনত সদন তততন, এআরূ থিদনে দেনীয় আনফন৷

হ্রো ৃ ি কয়োশযয
কিগশে দযগশণয
দোয়-দোতয়ত্ব

৬৭৷ (১) সয়োয-ভূরধন হ্রো কযো আনর ঈোয তীত ফো ফতি ভোন
সকোন দয সকোন সয়োনযয ঈয তরফীকৃ ত থি (call) তযনোনধয
সতগনে ফো প্রদোয়ক (contributory) তোনফ থি প্রদোননয (contribution)
সতগনে, একতদনক সয়োনযয ঈয তযনোতধত থি ফো সতগেভত হ্রোকৃ ত
থি, মতদ থোনক, মোোনক সয়োনযয ঈয তযনোতধত থি তোনফ গণয
কতযনত আনফ এফং নযতদনক তথয তফফযণীয দ্বোযো ধোমিকৃত সয়োযভূনরযয তযভোণ এআ দুআনয়য সম ন্ত্মযপর য়, মতদ থোনক, তোোয তধক
থি তযনোধ ফো প্রদোননয জনয দোয়ী আনফন নো :

তনফ তি থোনক সম, সয়োয-ভূরধন হ্রোনয তফযম্্ননদ্ধ তোোয োনো ফো
দোফী ফোফদ অতত্ত ঈত্থোননয তধকোযী সকোন োনোদোয মতদ ভূরয
হ্রোনয কোমিধোযো (proceedings) ম্পনকি ফো তোোয দোফীয প্রনশ্ন ঈক্ত
কোমিধোযোয ধযন ফো পরোপর ম্পনকি জ্ঞ থোকোয কোযনণ োনোদোনযয
তোতরকোয় তোোয নোভ ন্ত্মবুি ক্ত কযো নো য়, এফং ভূরয হ্রোনয য
সকোম্পোনী মতদ, অদোরত কতৃি ক সকোম্পোনীয ফরুতি ংক্রোন্ত্ম এআ
অআননয তফধোনোফরীয তোত্মিোধীনন, তোোয োনো ফো দোফীয থি
তযনোনধ ভথি য়, তোো আনর-

(ক) প্রনতযক ফযতক্ত তমতন ভূরয হ্রোনয অনদ এফং তথয-তফফযণী
তনফিননয তোতযনখ সকোম্পোনীয দয তছনরন তততন ঈক্ত োনো ফো দোফী
তযনোনধয জনয নতধক সআ তযভোণ থি প্রদোনন দোয়ী থোতকনফন সম
তযভোণ থি, ঈক্ত তনফিননয ূনফিয তদন ঈক্ত সকোম্পোনীয ফরুতি অযম্ভ
আনর, তততন প্রদোন কতযনত দোয়ী থোতকনতন; এফং

(খ) সকোম্পোনী ফরুতিয সতগনে অদোরত, (ক) দপোয় ঈনরস্্নতখত
সকোন োনোদোনযয অনফদনক্রনভ এফং তোোয জ্ঞতোয প্রভোণ প্রোতিয য,
মতদ ঈমুক্ত ভনন কনয তনফ ঈক্ত দপো নুোনয থি প্রদোননয জনয দোয়ী
ফযতক্তগনণয একটি তোতরকো োফযস্ত্ম কতযনত োতযনফ এফং ঈক্ত তোতরকোয়
োফযস্ত্ম প্রদোয়কগণ আনত এআরূ থি তরফ কতযনত োতযনফ এফং ঈো
ফরফত্ কতযফোয জনয প্রনয়োজনীয় অনদ তদনত োতযনফ সমন তোোযো
সকোম্পোনীয ফরুতিয সতগনে সকোম্পোনীয োধোযণ প্রদোয়ক৷

(২) এআ ধোযোয সকোন তকছু আ প্রদোয়কগনণয োযস্পতযক তধকোয তগুণ্ন
কতযনফ নো৷

োওনোদোশযয নোভ
কগোন যোয দণ্ড

৬৮৷ মতদ সকোম্পোনীয সকোন কভিকতি ো সয়োয-ভূরধন হ্রোনয তফযম্্ননদ্ধ
অতত্ত ঈত্থোননয তধকোযী সকোন োনোদোনযয নোভ আচ্ছোকৃ তবোনফ সগোন
কনযন থফো আচ্ছোকৃ তবোনফ সকোন োনোদোনযয োনো ফো দোফীয প্রকৃ তত
ফো তযভোনণয বু র ফণিনো কনযন, তকংফো ঈক্ত সগোনকযনণ ফো বু র
ফণিনোয় োয়তো কনযন, তোো আনর তততন নতধক দুআ ফত্য কোযোদনে

তকংফো থিদনে থফো ঈবয়তফধ দনে দেনীয় আনফন৷

ভূরধন হ্রোশয
োযণ প্র ো

৬৯৷ সকোন সকোম্পোনীয সয়োয-ভূরধন হ্রো কযো আয়ো থোতকনর, ঈক্ত
হ্রোনয ঈনেয এফং নযোনয তথযোতদ মোো জনোধোযনণয তনকট প্রকোতত
য়ো ঈতচত ফতরয়ো অদোরত ভনন কনয তোো এফং অদোরত ঈমুক্ত
ভনন কতযনর সম ভস্ত্ম কোযনণ সকোম্পোনীনক ভূরধন হ্রো কতযনত আয়োনছ
তোো প্রকো কযোয জনয সকোম্পোনীনক তননদি  তদনত োতযনফ৷

গযোযোতি িোযো
ীতভিদোয়
ক োম্পোনীয
কয়োয-ভূরধন ফৃতদ্ধ
ফো হ্রো

৭০৷ এআ অআননয তফধোন নুমোয়ী সয়োয দ্বোযো ীতভতদোয় সকোম্পোনী
সমবোনফ  সম নতি ঈোয সয়োয-ভূরধন ফৃতদ্ধ ফো হ্রো কতযনত োনয,
সআ একআবোনফ এফং একআ তি োননতগ গযোযোতন্ট দ্বোযো ীতভতদোয়
সকোম্পোনী ঈোয সয়োয-ভূরধন তযফতি ন কতযনত োতযনফ, মতদ ঈোয
সয়োয-ভূরধন থোনক এফং ংঘতফতধয তফধোনফনর ঈোয ঈক্ত তগভতো
থোনক৷

তফশল কেণীয
৭১৷ (১) তফতবন্ন সশ্রণীয সয়োয তফবক্ত সয়োয-ভূরধন-তফতি সকোন
কয়োযশোল্ডোযগশণয সকোম্পোনীয ংঘস্মোযনক ফো ংঘতফতধনত মতদ এআরূ তফধোন থোনক সম,
তধ োয
সকোন সশ্রণীয আুযকৃ ত সয়োনযয ধোযকগনণয একটি তনতদি ি অনুোততক
দনযয ম্মতত োননতগ থফো তোোনদয একটি ৃথক বোয় গৃীত
তদ্ধোন্ত্ম োননতগ, ঈক্ত সশ্রণীয সয়োনযয তত ংতস্্নি তধকোনযয
তযফতি ন কযো মোআনফ, এফং মতদ তদোনুোনয ঈক্ত সশ্রণীয সয়োনযয তত
ংতস্্নি তধকোয তযফতি ন কযো য়, তোো আনর ঈক্ত সশ্রণীয
আুযকৃ ত সভোট সয়োনযয নুযন তকযো দ বোগ সয়োনযয ধোযকগণ,
মোোযো ম্মতত দোন কনযন নোআ ফো তযফতি ননয তদ্ধোনন্ত্ময নতগ সবোট
দোন কনযন নোআ তোোযো, ঈক্ত তযফতি ন ফোততনরয জনয অদোরনত অনফদন
কতযনত োতযনফন; এফং এআরূ সকোন অনফদন কযো আনর অদোরত কতৃি ক
নুনভোতদত নো য়ো মিন্ত্ম ঈক্ত তযফতি ন কোমিকয আনফ নো৷
(২) ঈ-ধোযো (১) এ ঈনরস্্নতখত ম্মতত দোননয তোতযখ ফো
সতগেভত তদ্ধোন্ত্ম গ্রনণয তোতযখ আনত সচৌে তদননয ভনধয ঈক্ত ঈধোযোয ঈনরস্্নতখত অনফদন স কতযনত আনফ এফং অনফদন কযোয
তধকোযী সয়োযনোল্ডোযগণ কতৃি ক এতদুনেনয তরতখতবোনফ তনমুক্ত আনর
তোোনদয ভনধয নুরূ এক ফো একোতধক ফযতক্ত কনরয নতগ অনফদন
স কতযনত োতযনফন৷

(৩) ঈক্তরূ অনফদন কযো আনর, অনফদনকোযীয ফক্তফয এফং নযোনয
ফযতক্ত মোোযো শুনোনী গ্রনণয জনয অদোরনতয তনকট দযখোস্ত্ম কনযন
এফং মোোযো অনফদননয তত স্বোথি-ংতস্্নি ফতরয়ো অদোরনতয তনকট
প্রতীয়ভোন য়, তোোনদয ফক্তফয শ্রফণ কযোয য অদোরত মতদ তফলয়টিয
ফিতদক তফনফচনো কতযয়ো এআ ভনভি ন্তুি য় সম, ঈক্তরূ অনফদনকোযী
সম সশ্রণীয সয়োযনোল্ডোযগনণয প্রতততনতধ, ঈক্ত তযফতি ননয পনর
নযোয়বোনফ সআ সশ্রণীয সয়োযনোল্ডোযগনণয স্বোথি তগুণ্ন আনফ, তোো
আনর অদোরত ঈক্ত তযফতি ন ফোততর কতযনফ এফং নুরূবোনফ ন্তুি
নো আনর ঈক্ত তযফতি ন নুনভোদন কতযনফ৷

(৪) ঈক্তরূ অনফদননয ঈয অদোরনতয তদ্ধোন্ত্মআ চূ ড়োন্ত্ম আনফ৷

(৫) ঈক্তরূ অনফদননয ঈয অদোরনতয সকোন অনদ সকোম্পোনীয
প্রতত জোযী য়োয ননয তদননয ভনধয সকোম্পোনী ঈক্ত অনদনয একটি
নুতরত সযতজষ্ট্রোনযয তনকট োঠোআয়ো তদনফ; এফং এআ তফধোন োরনন
েম্্নটি কযো আনর সকোম্পোনী নতধক োাঁচত টোকো থিদনে দেনীয়
আনফ, এফং সকোম্পোনীয প্রনতযক কভিকতি ো তমতন, জ্ঞোতোনয  আচ্ছোকৃ তবোনফ,
এআ েম্্নটি কতযয়োনছন তততন একআরূ থিদনে দেনীয় আনফন৷

(৬) এআ ধোযোয ঈনেযূযণকনে, “তযফতি ন” ফতরনত “যতত” ব্দটি
ন্ত্মবুি ক্ত ফতরয়ো গণয আনফ এফং “তযফততি ত” ব্দটি নুরূবোনফ ফযোখযো
কতযনত আনফ৷

ীতভিদোয়
ক োম্পোনীশ
ীতভিদোয়
ক োম্পোনী তোশফ
তনফন্ধন

৭২৷ (১) এআ ধোযোয তফধোনোফরী োননতগ, ীতভতদোয় তোনফ
তনফতিকৃ ত সকোন সকোম্পোনীনক ীতভতদোয় সকোম্পোনী তোনফ তনফতিকৃ ত
কযো মোআনত োনয এফং এআ অআন প্রফতি ননয ূনফি ীতভতদোয় তোনফ
তনফতিকৃ ত সকোন সকোম্পোনীনক এআ অআন নুমোয়ী ুনযোয় তনফতিকৃ ত
কযো মোআনত োনয; তকন্তু ীতভতদোয়
সকোন সকোম্পোনীনক ীতভতদোয় সকোম্পোনী তোনফ তনফিননয ূনফি নয
কোোনযো তনকট সকোম্পোনীয সকোন ঋণ, দোয়-দোতয়ে ফো ফোধযফোধকতোনক ফো

সকোম্পোনী কতৃি ক ফো ঈোয নতগ ম্পোতদত চু তক্তনত ঈক্ত নূতন তনফিন
সকোনবোনফআ প্রবোতফত কতযনফ নো এফং ঐ কর ঋণ, দোয়-দোতয়ে,
ফোধযফোধকতো  চু তক্ত এআরূন কোমিকয আনফ সমন ঈো এআ অআননয
িভ খনেয তফধোন নুোনয তনফিননমোগয সকোন সকোম্পোনীয ঋণ, দোয়দোতয়ে, ফোধযফোধকতো  চু তক্ত৷
(২) এআ ধোযো নুোনয তনফিননয য, সযতজষ্ট্রোয সকোম্পোনীয ূনফিকোয
তনফিননয কোমিকযতো ফি কতযয়ো তদনফন এফং, সকোম্পোনীয অতদ
তনফিনকোনর সম কর দতররোতদয নুতরত তোোয তনকট দোতখর কযো
আয়োতছর ঐ কর নুতরত দোতখর কযো আনত সকোম্পোনীনক ফযোতত
তদনত োতযনফন এফং, এআ ধোযোয নযোনয তফধোনোফরী োননতগ, সকোম্পোনীয
ুনঃতনফিন এআরূ কোমিকয আনফ সমন এআ অআন সভোতোনফক ঈোআ তছর
ঈক্ত সকোম্পোনীয অতদ তনফিন৷

ুনঃতনফন্ধশনয য
ীতভিদোয়
ক োম্পোনী
ংযতিগি
(Reserve) কয়োযভূরধশনয ফযফস্থো
যোয িগভিো

৭৩৷ (১) সয়োয-ভূরধন তফতি সকোন ীতভতদোয় সকোম্পোনী এআ
অআনোনুোনয ীতভতদোয় সকোম্পোনী তোনফ তনফিননয তদ্ধোন্ত্ম গ্রণ
কতযয়ো তননম্নয সম সকোন একটি ফো ঈবয়তফধ দনতগ গ্রণ কতযনত
োতযনফ, মথো :-

(ক) প্রততটি সয়োনযয নোতভক ভূরয (nominal value) ফতধিত কতযয়ো
সকোম্পোনী ঈোয সয়োয-ভূরধননয নোতভক তযভোণ (nominal amount)
ফৃতদ্ধ কতযনত োতযনফ, তনফ সম তযভোণ ভূরধন ফৃতদ্ধ কযো য় ঈোয
সকোন ং সকফরভোে সকোম্পোনীয ফরুতি ফযততনযনক নয সকোন সতগনে
ফো ঈনেনয তরফ কযো মোআনফ নো;

(খ) সকোম্পোনী এআরূ তফধোন কতযনত োতযনফ সম, সকোম্পোনীয ফরুতি
ফযততনযনক নয সকোন সতগনে ফো ঈনেনয ঈোয তরফকৃ ত সয়োযভূরধননয সকোন তনতদি ি ং তরফ কযো মোআনফ নো৷

(২) ঈ-ধোযো (১) নুোনয ফতধিত ফো তনতদি িকৃ ত সয়োয-ভূরধননয
ং ংযততগত সয়োয-ভূরধন ফতরয়ো তবতত আনফ৷

ীতভিদোয়
ক োম্পোনীয
ংযতৰি কয়োযভূরধন

৭৪৷ সকোন ীতভতদোয় সকোম্পোনী তফনল তদ্ধোনন্ত্ময ভোধযনভ এআরূ
তফধোন কতযনত োতযনফ সম, ঈোয সয়োয-ভূরধননয একটি তনতদি ি ং,
মোো আততূনফি তরফ কযো য় নোআ, সকোম্পোনীয ফরুতি ফযততনযনক নয
সকোন সতগনে ফো ঈনেনয তরফনমোগয আনফ নো; এফং তঃয সকোম্পোনীয
ফরুতি ফযততনযনক নয সকোন সতগনে ফো ঈনেনয সয়োয-ভূরধননয ঈক্ত
ং তরফনমোগয আনফ নো, এফং সয়োয-ভূরধননয ঈক্ত ং ংযততগত
সয়োয-ভূরধন নোনভ তবতত আনফ৷

ীতভিদোয়
ক োম্পোনীয
ীতভিদোয়ম্পন্ন
তযচোর

৭৫৷ (১) ংঘস্মোযনক তফধোন কযো আনর, সকোন ীতভতদোয় সকোম্পোনীয
তযচোরকগনণয ফো তোোনদয ভনধয সম সকোন ংখযক তযচোরনকয দোয়
ীতভত আনত োনয৷

(২) সকোন ীতভতদোয় সকোম্পোনীনত সকোন তযচোরনকয দোয় ীতভত
থোতকনর, ঈক্ত সকোম্পোনীয নযোনয তযচোরকগনণয সক, মতদ থোনকন, ফো
সকোন দয মতদ সকোন ফযতক্তনক ীতভতদোয়ম্পন্ন তযচোরনকয নদ
তনফিোচন ফো তননয়োনগয জনয প্রস্ত্মোফ কনযন, তনফ তততন ঈক্ত প্রস্ত্মোনফয
তত একটি তফফৃতত ংনমোতজত কতযয়ো তদনফন সম, ঈক্ত ফযতক্তয দোয়
ীতভত আনফ; এফং ঈক্ত ফযতক্ত ঈক্ত নদয বোয গ্রনণয ফো ঈক্ত নদ
কোমি কযোয ূনফি সকোম্পোনীয ঈনদযোক্তোগণ ফো কভিকতি োগণ থফো তোোনদয
ভনধয সম সকোন একজন ঈক্ত ফযতক্তনক তরতখত সনোটি তদয়ো জোনোআয়ো
তদনফন সম, তোোয দোয় ীতভত৷
(৩) মতদ সকোন তযচোরক ফো দয তোোয প্রস্ত্মোনফ ঈ-ধোযো (১)
নুোনয তফফৃতত ংনমোতজত কতযনত ফযথি ন ফো মতদ সকোম্পোনীয সকোন
ঈনদযোক্তো ফো কভিকতি ো ঈক্ত ঈ-ধোযো নুোনয সনোটি তদনত ফযথি ন,
তোো আনর তততন নতধক োাঁচ োজোয টোকো থিদনে দেনীয় আনফন
এফং ঈক্ত ফযথিতোয কোযনণ নুরূবোনফ তনফিোতচত ফো তনমুক্ত ফযতক্তয সম
তগতত আনত োনয তোো ূযণ কযোয জনয দোয়ী থোতকনফন, তনফ ঈক্ত
ফযথিতোয কোযনণ তনফিোতচত ফো তনমুক্ত ফযতক্তয দোয়-দোতয়নেয সকোন ফযতয়
ঘটিনফ নো৷

তযচোর গশণয
দোয় ীতভি

৭৬৷ (১) ংঘতফতধফনর তগভতোপ্রোি আনর সকোন ীতভতদোয় সকোম্পোনী
ঈোয তযচোরকগনণয কনরয ফো সম সকোন ংখযক তযচোরনকয দোয়নক

তযয়ো ীতভিদোয়
ক োম্পোনীয তফশল
তদ্ধোন্ত্ম

ীতভতদোনয় রূোন্ত্মতযত কযোয ঈনেনয তফনল তদ্ধোনন্ত্ময ভোধযনভ
ংঘস্মোযনক তযফতি ন কতযনত োতযনফ৷

(২) ঈ-ধোযো (১) এয ধীন সকোন তফনল তদ্ধোন্ত্ম গৃীত য়োয
য ঈোয তফধোনভূ এআরূ কোমিকয আনফ সমন ঐগুতর শুযম্্ন
আনতআ ংঘস্মোযনক ন্ত্মবুি ক্ত তছর৷
চিু থি খন্ড
ফযফস্থোনো ও প্রোন
ক োম্পোনীয
তনফতন্ধ ৃ ি
োমি োরয় ও নোভ

৭৭৷ (১) সকোম্পোনীয কোমিোফরী (business) অযম্ভ কযোয তদন থফো
ঈো তনগতভত য়োয তোতযনখয য িতফংতততভ তদন, এআ দুআনয়য ভনধয
সম তদন অনগ য় তোো, আনত ঈোয এভন একটি তনফতিকৃ ত কোমিোরয়
থোতকনফ সমখোনন সকোম্পোনীয তত কর ে সমোগোনমোগ  ঈোয তনকট
কর সনোটি সপ্রযণ কযো মোয়৷
(২) তনফতিকৃ ত কোমিোরনয়য ফস্থোন এফং ঈোয সকোন তযফতি ন ম্পনকি
সকোম্পোনী, ঈোয তনগতভত য়োয ফো সতগেভত তযফতি ননয তোতযখ
আনত অটো তদননয ভনধয, সযতজষ্ট্রোনযয তনকট সনোটি প্রদোন কতযনফ এফং
তততন ঈো তরতফদ্ধ কতযনফন৷
(৩) সকোন সকোম্পোনীয ফোতলিক তফফযণীনত ঈোয তনফতিকৃ ত কোমিোরনয়য
ঠিকোনোয তযফতি ননয তফলয় ন্ত্মবুি ক্ত কযো আনর তোো দ্বোযো এআ
ধোযোয ধীন অনযোতত দোতয়ে োতরত আয়োনছ ফতরয়ো গণয আনফ নো৷
(৪) সকোন সকোম্পোনী এআ ধোযোয তফধোনোফরী োরন নো কতযয়ো ঈোয
কোমিোফরী তযচোরনো কতযনর, ঈক্তরূন কোমিোফরী তযচোরনোকোরীন ভনয়য
প্রনতযক তদননয জনয, ঈক্ত সকোম্পোনী নতধক দুআত টোকো থিদনে
দেনীয় আনফ৷

ীতভিদোয়
ক োম্পোনীয নোভ
প্র ো

৭৮৷ প্রনতযক ীতভতদোয় সকোম্পোনী(ক) ঈোয প্রনতযক কোমিোরনয়য ম্মুখস্থ সকোন প্রকোয স্থোনন এফং ঈোয
কোমিোফরী তযচোরনো কযো য় এআরূ প্রততটি ফস্থোননয ম্মুখস্থ সকোন
প্রকোয স্থোনন নজ দৃযভোন ফস্থোয় এফং জোঠয ফোংরো ফো আংনযজী

তগনয সকোম্পোনীয নোভ এফং তনফতিকৃ ত কোমিোরনয়য ঠিকোনো যং দ্বোযো
ংতকত কতযয়ো ফো পরনক তরতখয়ো তদনফ এফং ঈক্তরূন ঈোয নোভ
ংতকত থফো নোনভয পরক রোগোআয়ো যোতখনফ;
(খ) ঈোয নোভ ীরনভোনয জোঠযবোনফ সখোদোআ কতযয়ো যোতখনফ;
(গ) কর তফর তনযোনোনভ, তচঠিয কোগনজ, সনোটিন, তফজ্ঞোনন 
সকোম্পোনীয নযোনয দোিতযক প্রকোনীনত এফং কর তফতনভয় তফনর (Bill
of exchange), হুতন্ডনত প্রতভতয সনোনট, ৃষ্োংকনন (Endorsement), সচনক,
এফং সকোম্পোনী কতৃি ক ফো সকোম্পোনীয নতগ স্বোতগতযতফয থি ফো ণয
প্রদোন অনদন, এফং কর োনির-তফনর সকোম্পোনীয আনবনয়ন, প্রোতি যতদ
 সরটোয ফ সক্রতডনট সকোম্পোনীয নোভ  তনফতিকৃ ত কোমিোরনয়য
ঠিকোনো জোঠযবোনফ ফোংরো ফো আংনযজী তগনয ঈনরস্্নতখত
যোতখনফ৷!

নোভ প্র ো নো
যোয দণ্ড

৭৯৷ (১) সকোন ীতভতদোয় সকোম্পোনী ধোযো ৭৮(ক) এয তফধোন
োরনন ফযথি আনর, মততদন ঈক্ত ফযথিতো ফযোত থোনক, তততদননয প্রনতযক
তদননয জনয, ঈো নতধক োাঁচ ত টোকো থিদনে দেনীয় আনফ; এফং
সকোম্পোনীয প্রনতযক কভিকতি ো, তমতন জ্ঞোতোনয  আচ্ছোকৃ তবোনফ ঈক্ত
েম্্নটি নুনভোদন কনযন ফো ফযোত থোতকনত সদন তততন, একআরূন
থিদনে দেনীয় আনফ৷
(২) মতদ সকোন ীতভতদোয় সকোম্পোনীয সকোন কভিকতি ো ফো ঈোয নতগ
সকোন ফযতক্ত(ক) সকোম্পোনীয ীরনভোয ফতরয়ো তফনফতচত য় এআরূ সকোন ীরনভোয
ফযফোয কনযন ফো ফযফোনযয জনয তগভতো প্রদোন কনযন মোোনত ঈোয
নোভ, ধোযো ৭৮(খ) নুোনয সখোদোআকৃ ত নন; তকংফো
(খ) এভন সকোন তফর, তনযোনোভ, তচঠিয কোগজ, সনোটি, তফজ্ঞোন ফো
সকোম্পোনীয নয সকোন দোিতযক প্রকোনো সতগেভত ফযফোয ফো আুয ফো
প্রকো কনযন ফো তোো কযোয জনয তগভতো প্রদোন কনযন, থফো মতদ
এভন সকোন তফতনভয়-তফর, হুতন্ড, প্রতভতয সনোট, ৃষ্োংকন, সচক তকংফো থি
ফো ণয প্রদোন অনদন স্বোতগয কনযন ফো ঈক্ত সকোম্পোনীয নতগ
স্বোতগয কযোয জনয তগভতো প্রদোন কনযন, তকংফো মতদ এভন সকোন
োনির-তফর, আনবনয়, প্রোতি-যতদ ফো সকোম্পোনীয সরটোয ফ সক্রতডট
আুয কনযন ফো আুয কযোয তগভতো প্রদোন কনযন, মোোনত ধোযো ৭৮(গ)

নুোনয সকোম্পোনীয নোভ  তনফতিকৃ ত কোমিোরনয়য ঠিকোনোয
ঈনরস্্নখ নো থোনক তনফ তততন নতধক এক োজোয টোকো মিন্ত্ম
থিদনে দেনীয় আনফন, এফং সকোম্পোনী ঈক্ত থি মথোভনয়য তযনোধ
নো কতযনর, তততন ফযতক্তগতবোনফ নুরূ সকোন তফতনভয়-তফর, হুতন্ড, প্রতভতয
সনোট, সচক ফো অনদনয ধোযনকয তনকট ঐগুতরনত ঈনরস্্নতখত নথিয
জনয দোয়ী থোতকনফন৷

নুশভোতদি,
প্রতিেম্্নি
(subscribed) ও
তযশোতধি
ভূরধশনয
উশরস্্নখ

৮০৷ (১) সকোম্পোনীয সকোন সনোটি, তফজ্ঞোন ফো নয সকোন দোিতযক
প্রকোনোয় সকোম্পোনীয নুনভোতদত ভূরধননয তযভোনণয ঈনরস্্নখ থোতকনর
ঈক্ত সনোটি, তফজ্ঞোন ফো নযতফধ দোিতযক প্রকোনোয় সকোম্পোনীয
প্রততশ্রম্্নত ভূরধন এফং তযনোতধত ভূরধন ভবোনফ রতগণীয় স্থোনন
এফং ভোন অকোনয ঈনরস্্নতখত থোতকনত আনফ৷

ফোতলি
বো

৮১৷ (১) প্রনতযক সকোম্পোনী ঈোয নযোনয বো ছোড়ো প্রতত আংনযজী
তিকো-ফত্নয আোয ফোতলিক োধোযণ বো তোনফ একটি োধোযণ বো
নুষ্োন কতযনফ এফং ঈক্ত বো অহ্বোননয সনোটিন ঈোনক ফোতলিক
োধোযণ বো ফতরয়ো ুতনতদি িবোনফ ঈনরস্্নখ কতযনফ; এফং সকোন
সকোম্পোনীয একটি ফোতলিক োধোযণ বো নুষ্োননয তোতযখ এফং ঈোয
যফতী ফোতলিক োধোযণ বো নুষ্োননয তোতযনখয ফযফধোন ননয ভোনয
তধক আনফ নো :

োধোযণ

(২) সকোন সকোম্পোনী এআ ধোযোয তফধোন োরনন ফযথি আনর, ঈক্ত
সকোম্পোনী এফং ঈোয প্রনতযক কভিকতি ো, তমতন জ্ঞোতোনয ঈক্ত ফযথিতোয
ংীদোয তততন, নতধক োাঁচ োজোয টোকো কতযয়ো থিদনে দেনীয়
আনফন৷

তনফ তি থোনক সম, সকোন সকোম্পোনী তনগতভত য়োয তোতযখ আনত
নতধক অঠোনযো ভো ভনয়য ভনধয ঈোয প্রথভ ফোতলিক োধোযণ বো
নুষ্োন কতযনত োতযনফ এফং মতদ এআরূ োধোযণ বো ঈক্ত ভনয়য
ভনধয নুতষ্ত য় তোো আনর তনগতভত য়োয ফত্নয ফো ঈোয
যফতী ফত্নয ঈক্ত সকোম্পোনীয নয সকোন ফোতলিক োধোযণ বো
নুষ্োন কযোয প্রনয়োজন আনফ নো :

অয তি থোনক সম, ঈনযোক্ত ফোতলিক োধোযণ বো নুষ্োননয জনয
তনধিোতযত ভয় ততফোতত য়োয তোতযখ আনত তে তদননয ভনধয সকোন
সকোম্পোনী সযতজষ্ট্রোনযয তনকট অনফদন কতযনর, সযতজষ্ট্রোয প্রথভ ফোতলিক
োধোযণ বোয সতগে ফযতীত নযোনয ফোতলিক োধোযণ বো নুষ্োননয
ভয় নতধক নব্বআ তদন থফো সম তিকো ফত্নযয জনয ঈক্ত
োধোযণ বো নুতষ্ত য়োয কথো সআ ফত্নযয ৩১স তডনম্বয
মিন্ত্ম, এআ দুআ সভয়োনদয মোো প্রথনভ য় সআ সভয়োদ মিন্ত্ম ফতধিত
কতযনত োতযনফন৷
(২) সকোন সকোম্পোনী ঈ-ধোযো (১) এয তফধোন োরনন ফযথি আনর,
সকোম্পোনীয সম সকোন দনযয অনফদনক্রনভ, অদোরত ঈক্ত সকোম্পোনীয
ফোতলিক োধোযণ বো অহ্বোন কতযনত থফো অহ্বোন কযোয তননদি  তদনত
োতযনফ এফং অদোরত ঈক্ত বো অহ্বোন নুষ্োন  তযচোরনোয জনয
সমরূ ভীচীন ফতরয়ো তফনফচনো কতযনফ সআরূ নুফতী
(consequential)  অনুলংতগক (incidental) অনদ প্রদোন কতযনত
োতযনফ৷

ধোযো ৮১ এয
তফধোন োরশন
ফযথি িোয দণ্ড

৮২৷ ধোযো ৮১ এয ঈ-ধোযো (১) নুমোয়ী সকোন সকোম্পোনী ঈোয
ফোতলিক োধোযণ বো নুষ্োনন তকংফো ঈক্ত ধোযোয ঈ-ধোযো (২) এয
ধীনন প্রদত্ত অদোরনতয তননদি  োরনন ফযথি আনর, ঈক্ত সকোম্পোনী এফং
ঈোয প্রনতযক কভিকতি ো, তমতন ঈক্ত ফযথিতোয জনয দোয়ী তততন নতধক
দ োজোয টোকো কতযয়ো থিদনে দেনীয় আনফন এফং এআরূ ফযথিতো
চতরনত থোতকনর, ঈো চতরত থোকোকোরীন ভনয়য প্রথভ তদননয যফতী
প্রতততদননয জনয সকোম্পোনী  ঈক্ত কভিকতি ো ঈবনয়আ নতধক দুআত
ঞ্চো টোকো কতযয়ো থিদনে দেনীয় আনফন৷

ংতফতধফদ্ধ বো
(Statutory
meeting) ও
ংতফতধফদ্ধ
প্রতিশফদন

৮৩৷ (১) সয়োয দ্বোযো ীতভতদোয় তফতি  গযোযোতন্ট দ্বোযো ীতভতদোয়
সয়োয-ভূরধন তফতি প্রনতযক সকোম্পোনী, ঈোয কোমিোফরী অযম্ভ কযোয
তধকোয রোনবয তোতযখ আনত তে তদন য তকন্তু একত অত তদননয
ভনধয, ঈোয দযগনণয একটি োধোযণ বো অহ্বোন কতযনফ; এআ অআনন
এআরূ বো “ংতফতধফদ্ধ বো” নোনভ তবতত আনফ৷

(২) সকোম্পোনীয তযচোরক তযলদ ঈক্ত ংতফতধফদ্ধ বো নুষ্োননয
নুযন একু তদন ূনফি সকোম্পোনীয প্রনতযক দনযয তনকট এআ ধোযোয

নযোনয তফধোনোফরী নুোনয প্রণীত একটি প্রততনফদন সপ্রযণ কতযনফ; এআ
অআনন এআরূ প্রততনফদন “ংতফতধফদ্ধ প্রততনফদন” নোনভ তবতত আনফ :

তনফ তি থোনক সম, ংতফতধফদ্ধ প্রততনফদন ঈনয তননদি তত ভনয়য নয
সপ্রতযত য়ো নে মতদ ঈক্ত বোয় ঈতস্থত য়োয এফং সবোট
সদয়োয তধকোযী সকোন দয ঈক্তরূ সপ্রযণ ম্পনকি সকোন অতত্ত
ঈত্থোন নো কনযন, তোো আনর ঈো মথোভনয় সপ্রতযত আয়োনছ ফতরয়ো
গণয আনফ৷

(৩) ংতফতধফদ্ধ প্রততনফদনন তনম্নতরতখত তফলয়োতদ ঈনরস্্নখ কতযনত
আনফ, মথো:-

(ক) নগদ থি ফযতীত নয তকছু য তফতনভনয় ফযোেকৃ ত ূণি ফো অংতক
তযনোতধত সয়োযনক ৃথকবোনফ সদখোআয়ো এফং অংতক তযনোতধত
সয়োনযয সতগনে সয়োয ভূনরযয তক তযভোণ তযনোতধত তোো এফং
ঈবয় সতগনে সম ভূনরযয (consideration) তফতনভনয় সয়োয ফযোে কযো
আয়োনছ তোো সদখোআয়ো সভোট ফযোেকৃ ত সয়োনযয ংখযো;
(খ) ঈনযোক্ত োথিকয সদখোআয়ো ফযোেকৃ ত ভস্ত্ম সয়োয ফোফদ
সকোম্পোনী কতৃি ক প্রোি সভোট নগদ নথিয তযভোণ;

(গ) ৃথক ৃথক এফং মথোমথ তনযোনোনভ প্রদতিত-

() প্রততনফদননয তোতযনখয ূফিফতী োত তদননয সম সকোন একটি তোতযখ
মিন্ত্ম সকোম্পোনী কতৃি ক প্রোি থি এফং কৃ ত ফযনয়য একটি ংততগি
তফফযণ;

(অ) সয়োয, তডনফঞ্চোয এফং নযোনয ঈত্ আনত প্রোি থি, ঈো আনত
কৃ ত ফযয় এফং তত্ংতস্্নি ফতি নথিয তফফযণ;

(আ) সয়োয ফো তডনফঞ্চোয আুয ফো তফক্রনয়য জনয প্রদত্ত ফো প্রনদয়
কতভন ফো ফোটো;

(ই) সকোম্পোনীয প্রোযতম্ভক ফযনয়য তোফ ফো প্রোক্কতরত তোফ;

(ঘ) সকোম্পোনীয তযচোরক এফং তনযীতগনকয নোভ, ঠিকোনো  সো এফং
ঈোয সকোন ভযোননতজং এনজন্ট ভযোননজোয  তচফ থোতকনর তোোনদয নোভ,
ঠিকোনো  সো, এফং সকোম্পোনী তনগতভত য়োয তোতযনখয য ঈক্ত
নোভ, ঠিকোনো এফং সোয় সকোন তযফতি ন আয়ো থোতকনর ঈোয তফফযণ;

(ঙ) বোয় নুনভোদননয জনয স কতযনত য় এভন চু তক্তয তফফযণোতদ
ফো এআরূ চু তক্তনত কৃ ত ংনোধন ফো প্রস্ত্মোতফত সকোন ংনোধন থোতকনর
এআরূ ংনোধননয তফফযণোতদ;

(চ) ফতরখন (underwriting) চু তক্ত থোতকনর ঈোয প্রনতযকটিয কতটু কু
কোমিকয য় নোআ তোোয তযভোণ এফং কোমিকয নো য়োয কোযণ;

(ছ) তযচোরক, ভযোননজোয, ভযোননতজং এনজন্ট, ভযোননতজং এনজনন্টয সকোন
ংীদোয থোতকনর ঈক্ত ংীদোয, ভযোননতজং এনজন্ট সকোন পোনভিয
ংীদোয আনর ঈক্ত পোভি এফং ভযোননতজং এনজন্ট প্রোআনবট সকোম্পোনী
আনর ঈক্ত সকোম্পোনীয প্রনতযক তযচোরনকয তনকট আনত তরফকৃ ত থি
ফোফদ ফনকয়ো োনো, মতদ থোনক;

(জ) সকোন তযচোরক, ভযোননজোয, ভযোননতজং এনজন্ট, ভযোননতজং এনজনন্টয
সকোন ংীদোয থোতকনর ঈক্ত ংীদোয, ভযোননতজং এনজন্ট সকোন পোনভিয
ংীদোয আনর ঈক্ত পোভি এফং ভযোননতজং এনজন্ট সকোন প্রোআনবট
সকোম্পোনী আনর ঈক্ত সকোম্পোনীয প্রনতযক তযচোরকনক সয়োয ফো
তডনফঞ্চোয আুয ফো তফক্রনয়য জনয প্রদত্ত ফো প্রনদয় কতভন ফো দোরোরীয

তফফযণ৷
(৪) ংতফতধফদ্ধ প্রততনফদনটি ঠিক ভনভি সকোম্পোনীয নুযন দুআজন
তযচোরক কতৃি ক প্রতযয়নকৃ ত আনত আনফ, মোোনদয ভনধয একজন আনফন
ফযফস্থোনো তযচোরক, মতদ থোনকন৷

(৫) ংতফতধফদ্ধ প্রততনফদন ঈ-ধোযো (৪) সভোতোনফক প্রতযয়নকৃ ত
য়োয য, ঈক্ত প্রততনফদননয সম ংটু কু সকোম্পোনী কতৃি ক সকোন সয়োয
ফযোেকযণ ংক্রোন্ত্ম এফং ঐফ সয়োয ফোফদ প্রোি নগদ থি, নযোনয
খোনত প্রোি থি এফং োভতগ্রক ফযয় ংক্রোন্ত্ম আনফ, সআ ংটু কু ঠিক
ফতরয়ো সকোম্পোনীয তনযীতগক কতৃি ক প্রতযয়ন কযোআনত আনফ৷

(৬) সকোম্পোনীয দযগনণয তনকট ংঘতফতধফদ্ধ প্রততনফদননয নুতরত
সপ্রতযত য়োয য, তযচোরক তযলদ এআ ধোযোনুমোয়ী প্রতযয়নকৃ ত ঈক্ত
প্রততনফদন তনফিননয জনয ঈোয একটি নুতরত তফরনম্ব সযতজষ্ট্রোনযয
তনকট সপ্রযণ কতযনফ৷

(৭) তযচোরক তযলদ সকোম্পোনীয দযগনণয নোভ, ঠিকোনো, সো এফং
তোোনদয স্ব স্ব সয়োনযয ংখযো ঈনরস্্নখক্রনভ একটি তোতরকো প্রণয়ন
কতযয়ো তোতরকোটি ংতফতধফদ্ধ বোয প্রোযনম্ভ ঈক্ত বোয় ঈস্থোন কতযনফ
এফং বো চরোকোনর সম সকোন দনযয তযদিননয জনয ঈো ঈন্মুক্ত
যোতখনফ৷

(৮) ূফিোনি সনোটি প্রদোন কযো ঈক ফো নো ঈক, সকোম্পোনীয গঠন
ম্পনকি ফো ঈোয ংতফতধফদ্ধ প্রততনফদননয ঈয ঈত্থোতত সম সকোন
তফলয় ম্পনকি বোয় ঈতস্থত দযগনণয অনরোচনোয স্বোধীনতো থোতকনফ;
তনফ এআ অআননয তফধোনোফরী নুমোয়ী সম তদ্ধোন্ত্ম ম্পনকি ূফিোনি
সকোন সনোটি প্রদোন কযো য় নোআ সআ তদ্ধোন্ত্ম গ্রণ কযো মোআনফ নো৷

(৯) বো ভয় ভয় স্থতগত কযো মোআনত োনয এফং সম তদ্ধোন্ত্ম
ম্পনকি , এআ অআননয তফধোন সভোতোনফক যফতী বোয ূনফি তকংফো নয

মখনআ ঈক সনোটি সদয়ো আয়োনছ সআ তদ্ধোন্ত্ম স্থতগত বোনত গ্রণ
কযো মোআনফ এফং এআ ফযোোনয স্থতগত বোয তগভতো ভূর বোয
তগভতোয নযোয় একআরূ আনফ৷

(১০) ংতফতধফদ্ধ প্রততনফদন ঈস্থোনন থফো ংতফতধফদ্ধ বো নুষ্োনন
ফযথিতোয কোযনণ ঞ্চভ খনে তফধৃত দ্ধততনত সকোম্পোনী ফরুতিয জনয
অদোরনতয তনকট সকোন অনফদন স কযো আনর অদোরত ঈক্ত
সকোম্পোনী ফরুতিয তননদি দোননয তযফনতি ংতফতধফদ্ধ প্রততনফদন ঈস্থোন
কযোয জনয তকংফো বো নুষ্োননয জনয থফো নযোয়ংগত নয সকোন
অনদ প্রদোন কতযনত োতযনফ৷

(১১) এআ ধোযোয তফধোনোফরী োরনন ফযথি আনর সকোম্পোনীয তযচোরক
ফো নয সকোন কভিকতি ো তমতন এআ ফযথিতোয জনয দোয়ী আনফন তততন,
নতধক োাঁচ োজোয টোকো থিদনে দেনীয় আনফন৷
(১২) এআ ধোযোয সকোন তকছু আ প্রোআনবট সকোম্পোনীয সতগনে প্রনমোজয
আনফ নো৷

তযকুআতজনজতনি
তফশল োধোযণ
বো অহ্বোন
(Extraordinary
General Meeting)

৮৪৷ (১) ংঘতফতধনত মোো তকছু আ থোকুক নো সকন, সয়োয-ভূরধন
তফতি সকোম্পোনীয সতগনে ঈোয আুযকৃ ত সয়োয-ভূরধননয নুযন এক
দভোংনয ধোযকগনণয তনকট আনত তফনল োধোযণ বো অহ্বোননয
তযকুআতজন োআনর এফং তযকুআতজন োয়োয ভনয় ঈক্ত ধোযকগণ
কতৃি ক তোোনদয সয়োয ফোফদ কর ফনকয়ো থি তযনোতধত থোতকনর,
এফং সম সকোম্পোনীয সকোন সয়োয-ভূরধন নোআ ঈোয সতগনে,
তযকুআতজনে জভো সদয়োয তোতযনখ সম কর দয বোয ঈতেি
তফলনয় সবোটদোননয তগভতো যোনখন সআ কর দনযয সভোট ংখযোয
নুযন এক-দভোংনয তনকট আনত তযকুআতজন োআনর সকোম্পোনীয
তযচোরকগণ তফরনম্ব সকোম্পোনী একটি তফনল োধোযণ বো অহ্বোননয
ফযফস্থো কতযনফন৷

(২) তযকুআতজনকোযীগণ তযকুআতজননে বোয ঈনেনয ঈনরস্্নখ
কতযয়ো ঈো স্বোতগয কতযনফন এফং সকোম্পোনীয তনফতিকৃ ত কোমিোরনয় জভো

তদনফন; এফং ঈক্ত তযকুআতজননেয তত এক ফো একোতধক
তযকুআতজনকোযী কতৃি ক স্বোতগযকৃ ত একআ ধযননয তফতবন্ন দতরর থোতকনত
োনয৷

(৩) মতদ তযচোরকগণ, তযকুআতজনে জভো সদয়োয াঁয়তোতরস্্ন
তদননয ভনধয বো অহ্বোননয ঈনেনয তযকুআতজনে জভো সদয়োয
তোতযনখয এক তদননয ভনধয মথোমথ কোমিক্রভ গ্রণ নো কনযন তোো
আনর তযকুআতজনকোযীগণ তকংফো সয়োয-ভূনরযয তদক তদয়ো তোোনদয ভধয
আনত ংখযোগতযষ্ ফযতক্তগণআ ঈক্ত বো অহ্বোন কতযনত োতযনফন, তনফ
এআরূন অহুত সকোন বো তযকুআতজনে জভো সদয়োয তোতযখ আনত
ততন ভোনয ভনধয নুতষ্ত আনত আনফ৷

(৪) এআ ধোযো নুোনয তযকুআতজনকোযীগণ কতৃি ক অহুত বো মতদুয
ম্ভফ তযচোরকগণ কতৃি ক সমআ দ্ধততনত বো অহ্বোন কযো য় সআ
একআ দ্ধততনত অহ্বোন কতযনত আনফ৷

(৫) মথোভনয় বো অহ্বোনন তযচোরকগনণয ফযথিতোয কোযনণ
তযকুআতজনকোযীগণ সকোন মুতক্তংগত ফযয় কতযয়ো থোতকনর সকোম্পোনী
তযকুআতজনকোযীগণনক তোো তযনোধ কতযয়ো তদনফ এফং সকোম্পোনী
এআরূন তযনোতধত থি ঈক্ত বো অহ্বোনন ফযথিতোয জনয দোয়ী
তযচোরকগণ কতৃি ক সকোম্পোনী আনত প্রোয তপ তকংফো োতযশ্রতভনকয থি
আনত কোটিয়ো যোতখনত োতযনফ৷

বো ও কবোে
ম্পত ি ি তফধোন

৮৫৷ (১) সকোম্পোনীয ংঘতফতধনত মোো তকছু আ থোকুক নো সকন,
সকোম্পোনীয বো ম্পনকি তনম্নফতণিত তফধোনোফরী কোমিকয থোতকনফ মথো
:-

(ক) নুযন সচৌে তদননয তরতখত সনোটি তদয়ো সকোম্পোনীয ফোতলিক
োধোযণ বো অহ্বোন কযো মোআনফ এফং ফোতলিক োধোযণ বো ফযতীত
নয সকোন োধোযণ বো তকংফো সকোন তফনল তদ্ধোন্ত্ম গ্রনণয জনয
একু তদননয তরতখত সনোটি তদয়ো োধোযণ বো অহ্বোন কযো মোআনফ :

তনফ তি থোনক সম, তনম্নফতণিত ফযতক্তগণ তরতখতবোনফ ম্মতত দোন কতযনর
ঈক্ত ভয় নতগো স্বে ভনয়য সনোটিন বো অহ্বোন কযো মোআনফ, মথো
:-

() ফোতলিক োধোযণ বোয সতগনে, ঈক্ত বোয় ঈতস্থত য়োয এফং
ঈোনত সবোট প্রদোননয তধকোযী কর দয; এফং

(অ) নয সম সকোন বোয সতগনে, সকোম্পোনীটি সয়োয-ভূরধন তফতি
সকোম্পোনী আনর ঈোয ঐ কর দয, মোোযো সকোম্পোনীয তযনোতধত
সয়োয ভূরধননয এভন ংখযক সয়োনযয ধোযক সম তোোযো ঈক্ত বোয়
সকোম্পোনীয নুযন তকযো াঁচোনব্বআ বোগ সবোটদোন তগভতোয তধকোযী,
থফো সকোম্পোনীয সকোন সয়োয-ভূরধন নো থোতকনর, ঐ কর দয,
মোোযো সআ বোয় প্রনয়োগনমোগয সভোট সবোটদোন তগভতোয নুযন
তকযো াঁচোনব্বআ বোনগয তধকোযী;

(খ) সম দ্ধততনত তপতর-১ নুোনয সনোটি তদনত য় সআ দ্ধততনত
প্রনতযক দযনক সকোম্পোনীয বোয সনোটি তদনত আনফ এফং বোয়
ম্পোতদতফয কোমিোতদয তফফযণ সনোটিন ঈনরস্্নখ কতযনত আনফ; তনফ
দদফক্রনভ ফো বু রফতঃ সকোন দযনক সনোটি সদয়ো নো আনর তকংফো
সকোন দয সনোটি নো োআনর তজ্জনয ঈক্ত বোয কোমিধোযো বফধ
প্রততন্ন আনফ নো;

(গ) বোয় ফযতক্তগত ফো প্রতিয ভোধযনভ ঈতস্থত োাঁচজন দয, থফো
ঈক্ত বোয সচয়োযভযোন, থফো সবোটোতধকোয অনছ এভন আুযকৃ ত সয়োযভূরধননয নুযন এক-দভোংনয ধোযক দয ফো দযগণ অনুভোতনক
সবোট গ্রনণয দোফী কতযনত োতযনফন :

তনফ তি থোনক সম, সকোন প্রোআনবট সকোম্পোনীয সতগনে, োতজননয তধক

দয ফযতক্তগতবোনফ ঈতস্থত নো থোতকনর, একজন দয ফো োতজননয
তধক ংখযক দয ফযতক্তগতবোনফ ঈতস্থত থোতকনর, দুআজন দয সবোট
গ্রনণয দোফী কতযনত োতযনফন;

(ঘ) প্রতি তননয়োগে তপতর-১ এয প্রতফধোন ৬৮সত ফতণিত ছনক দতযী
কযো আনর, তত্ম্পনকি শুধু এআ কোযনণ সকোন প্রশ্ন ঈত্থোন কযো মোআনফ
নো সম, ঈো প্রতি তননয়োগে ংক্রোন্ত্ম ংঘতফতধয সকোন তফনল তি
ূযণ কনয নো;
(ঙ) সকোন সয়োয সোল্ডোয, মোোয নোভ সকোম্পোনীয সয়োয সোল্ডোযনদয
ফতনত তরতফদ্ধ কযো আয়োনছ তততন, একআ সশ্রণীয নযোনয সয়োয সোল্ডোয
সম রূ তধকোয সবোগ এফং দোয়-দোতয়ে ফন কতযনফন, তদরূ একআ
তধকোয সবোগ এফং দোয়-দোতয়ে ফন কতযনফন৷

(২) সকোম্পোনীয ংঘতফতধনত এতদম্পনকি তবন্নরূ তফধোন নো থোতকনর
তনম্নফতণিত তফধোনোফরী প্রনমোজয আনফ, মথো :-

(ক) দুআ ফো তনতোতধক দয মোোযো সভোট তযনোতধত ভূরধননয এক
দভোংনয তধকোযী ফো সম সতগনে সকোম্পোনীয সকোন সয়োয ভূরধন নো
থোনক স সতগনে সভোট দয ংখযোয নুযন োাঁচ তোং দয
সকোম্পোনীয বো অহ্বোন কতযনত োতযনফ;

(খ) প্রোআনবট সকোম্পোনীয সতগনে দয ংখযো ছয় জননয তধক নো
আনর দুআ জন দনযয এফং দয ংখযো ছয় জননয তধক আনর
ততনজন দনযয এফং নযোনয সকোম্পোনীয সতগনে োাঁচজন দনযয
ঈতস্থততনত সকোযোভ ূণি আনফ;

(গ) সকোন বোয় ঈতস্থত দযগণ কতৃি ক তনফিোতচত সম সকোন দযআ
ঈক্ত বোয সচয়োযভযোন আনত োতযনফন;

(ঘ) সম সকোম্পোনীয শুযম্্ন আনত সয়োয ভূরধন যতয়োনছ সআ
সকোম্পোনীয সতগনে, প্রততটি সয়োয ফো প্রতত একত টোকোয িনকয জনয
প্রনতযক দনযয একটি সবোট থোতকনফ, এফং নয সম সকোন সতগনে প্রনতযক
দনযয একটি সবোট থোতকনফ;

(ঙ) সবোটোবু টিয সতগনে ফযতক্তগতবোনফ ফো প্রতিয ভোধযনভ সবোট সদয়ো
মোআনফ;

(চ) প্রতি তননয়োগকোযী তোোয তনজ োনত প্রতি তননয়োগনে স্বোতগয
কতযনফন থফো তোোয তনকট আনত তরতখতবোনফ তগভতোপ্রোি এটনী
ঈোনত স্বোতগয কতযনফন থফো, তননয়োগকতি ো সকোন সকোম্পোনী ফো নযতফধ
তনগতভত ংস্থো আনর প্রতি তননয়োগনে ঈোয ীরনভোয নতু ফো ঈোয
তগভতো প্রোি কভিকতি ো ফো তগভতোপ্রোি এটনীয স্বোতগয থোতকনত আনফ :

তনফ তি থোনক সম, ধোযো ২৮ এয ধীনন গঠিত সকোন তভতত এফং
ধোযো ২৯ এয ধীন গঠিত গযোযোতন্ট দ্বোযো ীতভতদোয় তফতি সকোন
সকোম্পোনীয সতগনে প্রতি তননয়োগ কযো মোআনফ নো; এফং

(ছ) প্রতি সকোম্পোনীয দয আনত ফো নো আনত োনযন৷
(৩) মতদ নুনভোদননমোগয সকোন দ্ধততনতআ সকোন বো অহ্বোন কযো
ম্ভফ নো য় থফো মতদ ংঘতফতধ ফো এআ অআন দ্বোযো তনধিোতযত
দ্ধততনত ঈক্ত সকোম্পোনীয বো তযচোরনো কযো ম্ভফ নো য়, তোো আনর
অদোরত, ঈোয তনজ ঈনদযোনগ থফো ঈক্ত বোয় সবোটদোননয তধকোযী
আনফন সকোম্পোনীয এআরূ সকোন তযচোরক ফো দনযয অনফদনক্রনভ, সম
দ্ধতত ঈমুক্ত ভনন কতযনফ সআ দ্ধততনত ঈক্ত সকোম্পোনীয বো অহ্বোন,
নুষ্োন  তযচোরনোয জনয অনদ তদনত োতযনফ; এফং এআ অনদ
দোননয সতগনে, অদোরত ভীচীন ভনন কতযনর সম সকোন অনুলংতগক ফো
নুফতী অনদ দোন কতযনত োতযনফ; এফং এআরূ সকোন অনদ নুোনয
সকোন বো অহুত, নুতষ্ত এফং তযচোতরত আয়ো থোতকনর, ঈক্ত বো
কর ঈনেনয ঈক্ত সকোম্পোনী কতৃি ক অহুত, নুতষ্ত  তযচোতরত বো

ফতরয়ো গণয আনফ৷

ক োম্পোনীয বোয়
উোয দযক োম্পোনীয
প্রতিতনতধত্ব

৮৬৷ সকোন সকোম্পোনী য সকোন সকোম্পোনীয দয আনর, প্রথনভোক্ত
সকোম্পোনীয তযচোরক তযলনদয তদ্ধোন্ত্মফনর সকোম্পোনীয নতগ ঈোয
সম সকোন কভিকতি ো ফো নয সকোন ফযতক্তনক ঈক্ত য সকোম্পোনীয
সকোন বোয় প্রতততনতধে কযোয জনয তগভতো প্রদোন কযো মোআনফ এফং
তগভতোপ্রোি ফযতক্ত প্রথনভোক্ত সকোম্পোনীয নতগ এআরূ তগভতো প্রনয়োগ
কতযনত োতযনফন সমন তততন ঈক্ত য সকোম্পোনীয একক (individual)
সয়োযনোল্ডোয৷

োধোযণ
(extraordinary)
এফং তফশল
(special) তদ্ধোন্ত্ম

৮৭৷ (১) সকোন তদ্ধোন্ত্ম তখনআ োধোযণ তদ্ধোন্ত্ম আনফ মখন ঈো,
বোয় সবোটদোননয তধকোযী দনযয ফযতক্তগত ঈতস্থততনত থফো প্রতিয
ঈতস্থতত নুনভোদননমোগয আয়ো থোতকনর প্রতিয ঈতস্থততনত, তোোনদয
নুযন ততন-চতু থিোংনয ংখযোগতযষ্ সবোনট, এভন একটি োধোযণ বোয়
গৃীত য় মোোয জনয মথোযীতত সনোটি সদয়ো আয়োতছর সম, ঈক্ত
তদ্ধোন্ত্মনক োধোযণ তদ্ধোন্ত্ম তোনফ প্রস্ত্মোফ কযো আনফ৷

(২) সকোন তদ্ধোন্ত্ম তখনআ তফনল তদ্ধোন্ত্ম আনফ মখন ঈো
োধোযণ তদ্ধোন্ত্ম তোনফ গৃীত য়োয জনয সম ংখযোগতযষ্তোয
প্রনয়োজন য় সআ ংখযোগতযনষ্য সবোনট এভন োধোযণ বোয় ো

